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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ  

за осъществен контрол 
по чл. 232 от ЗОП 

 
за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи 

по чл. 232, ал. 3, т. 2 и ал. 5 ЗОП (ІI етап) 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ І 

Процедура 
 

ИН на регистрационната форма 

от ССИ 
20171101-01037-0031 

Възложител: Община Копривщица 

Вид на възложителя: 
 публичен (чл. 5, ал. 2, т. 1-17 и ал. 3 ЗОП) 

 секторен (чл. 5, ал. 4,т. 1-3 ЗОП)  

Вид на процедурата 

 Открита 

 Ограничена  

 Състезателна процедура с договаряне 

 Договаряне с предварителна покана за участие 

 Състезателен диалог 

 Партньорство за иновации 

 Договаряне без предварително обявление 

 Договаряне без предварителна покана за участие 

 Конкурс за проект 

 Публично състезание 

 Пряко договаряне 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 
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 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Извършване на обществен превоз на пътници по 

утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии 

от общинската, областната и републиканската 

транспортни схеми от квотата на общините Антон, 

Златица, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и 

Челопеч“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой:  

 Не 

Срок за изпълнение: 60 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
530 000 

Финансиране: 

 Изцяло от националния бюджет 

 Изцяло или частично със средства от ЕС 

 Друго:  

Критерий за възлагане на 

поръчката: 

 Най-ниска цена 

 Ниво на разходите 

 Оптимално съотношение качество/цена 

Коментари и други бележки: 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

Проверени документи 
 

Проверката обхваща следните документи: 

1. Решение за откриване на процедурата 

2. Обявление, с което се оповестява откриването на процедурата 

3. Техническа спецификация 

4. Методика за оценка 

Всички документи, подлежащи на контрол, са получени в АОП.  Да        Не                             

Всички документи, подлежащи на контрол, са изпратени по 

предвидения ред. 
 Да        Не 

Коментари и други бележки: 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от контрола 
 

Обявление за обществена поръчка 

Възлагащ орган 

Констатации и препоръки: 

1. Посоченият в поле I.3) интернет адрес води до профила на купувача на 

община Копривщица, където се съдържат електронните преписки на всички 

процедури, включително и разглежданата. Посоченото поле е предназначено за 

указване на точен електронен адрес, водещ директно до преписката на 

конкретната обществена поръчката (вж. чл. 32, ал. 2 ЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 

2 и 3 ЗОП). 

2. В поле I.3), относно мястото за подаване на офертите е отбелязано 

„горепосоченото/ите място/места за контакт“. Указанието е неясно, предвид 

факта, че в обявлението са попълнени данните за контакт на 7-те възложители, 

участващи в съвместното възлагане. Видно от информацията в поле II.1.4) на 

обявлението и в т. 20, подраздел IIІ от документацията, техническите дейности 

по провеждането на процедурата се извършват от община Копривщица, в чието 

деловодство се подават и офертите.  

 

Профил на купувача 

Констатации и препоръки:  

1. Съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 ЗОП документацията за обществената поръчка 

следва да е налична на профила на купувача от датата на публикуване на 

обявлението в „Официален вестник“ (ОВ) на Европейския съюз (ЕС). В случая 

обявлението е публикувано в ОВ на ЕС на 12.12.2017 г. а датата на публикуване 

на документацията в профила на купувача е 11.12.2017 г., т.е. по-рано от 

законоустановения срок. 

2. В профила на купувача на община Копривщица, в преписката на 

поръчката не е публикувано становището от първи етап на предварителен 

контрол. Съгласно чл. 42, ал. 2, т. 8 и чл. 24, ал. 1, т. 8 от ППЗОП, възложителят 

е длъжен да публикува на профила на купувача и становищата на АОП във 

връзка с осъществявания от нея предварителен контрол - в 10-дневен срок от 

получаването им от възложителя. 

 

Допълнителна информация 

Констатации и препоръки: 

В документацията за обществената поръчка, качена на профила на купувача 

на възложителя, в т. 20, подраздел IIІ е посочено, че „Срокът за подаване на 

оферти е до 17,00 часа на 08.11.2017 г.“. Съгласно поле IV.2.2) от обявлението, 

крайният срок за подаване на оферти е 17.01.2017 г. 
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РАЗДЕЛ IV 

Допълнителна информация 
 

1. Становището касае съответствието на представените в АОП документи с 

изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други нормативни актове е 

извън правомощията на Агенцията. 

2. На Портала за обществени поръчки, в Тематична област – „Образци и 

списъци“, са публикувани одобрени стандартизирани проекти на договори и 

стандартизирани клаузи на договори. Съгласно чл. 231 от ЗОП възложителят е 

длъжен да ги прилага, освен когато естеството на поръчката не позволява това. 

Неприлагането на стандартизираните изисквания и документите се мотивира 

писмено в досието на обществената поръчка. 

 

 

 

 

                                  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете) 

МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 

Вярно с оригинала,  

подписан на хартия 

 

 

 

 

 
 


