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СТАНОВИЩЕ 

за осъществен мониторинг по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП 

във връзка с чл. 229, ал. 1, т. 14 ЗОП 

 

 

 

РАЗДЕЛ І 

Процедура 
 

Уникален номер на процедурата 

в РОП с линк: 
00647-2019-0001 

Възложител: Министерство на културата 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по 

въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в 

страната и чужбина и съпътстващи дейности за 

нуждите на Министерството на културата“ 

Професионалната област, в 

която попада предметът на 

възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

Извън списъка 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 

 Не 

Срок за изпълнение: 24 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
650 000 

Финансиране: 
 Изцяло от националния бюджет 

 Изцяло или частично със средства от ЕС 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333635303430
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 Друго:  

Критерий за възлагане на 

поръчката: 

 Най-ниска цена 

 Ниво на разходите 

 Оптимално съотношение качество/цена 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в ОВ на ЕС: 09.01.2019 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 09.01.2019 г. 

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна 

информация за публикуване в РОП, ако е приложимо: 
- 

Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти: 12.02.2019 г. 

Коментари и други бележки: 

 

 

 
РАЗДЕЛ ІІ 

Проверени документи 
 

Проверката по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП обхваща: 

 Решението за откриване на процедурата; 

 Обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата; 

 Техническата спецификация; 

 Методиката за оценка; 

 Обявлението за изменение или допълнителна информация (когато е налично). 

Проверката на техническата спецификация и методиката за оценка е 

извършена от външен експерт по чл. 229а ЗОП 
 Да        Не                             

Коментари и други бележки: 

В решението за откриване на процедурата е посочено, че предметът на 

поръчката попада в професионална област, която е извън списъка по чл. 229а от 

ЗОП. С оглед изложеното, проверката на техническата спецификация и 

методиката за оценка е извършена от експерти на АОП. 

 

 
РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от мониторинга 
 

Обявление за обществена поръчка 
Профил на купувача 

 

Описание 

Констатации и препоръки:  

1. В поле II.2.4) и поле II.1.4) на обявлението е повторено наименованието на 

обществената поръчка, посочено в поле II.1.1), като по отношение обема на 

услугите липсва информация (напр. примерни дестинации, брой пътуващи и др.). 

Посочването в обявлението на количествени данни за обема на поръчката, макар 

и приблизителни са необходими, за да могат заинтересованите лица да преценят 
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дали поръчката е по възможностите им  (вж. Приложение № 4, част „Б“, т. 7 

ЗОП). 

2. В поле II.2.5) е маркирано, че критерият за възлагане е „цена“. Видно от 

методиката, комплексната оценка се формира от няколко ценообразуващи 

показатели и  подпоказатели, които са с различни тежести. Те не са посочени в 

обявлението (вж. чл. 70, ал. 6 ЗОП). 

3. В поле II.2.7) е отбелязано, че поръчката подлежи на подновяване „след 

изтичане на срока на договора“. Същевременно в поле VI.1) е маркирано 

периодично възлагане с прогнозни срокове за публикуване на следващи 

обявления „след изтичане на срока на договора“, а в поле VI.3) е указано, че 

„възложителят си запазва възможността за възлагане на повторение на услугата 

от същия изпълнител при условията и по реда на чл. 79, ал. 1, т. 10 от ЗОП при 

условията и в обема на настоящата обществена поръчка“. Посочената 

информация е противоречива. От нея не става ясно дали е възможно повторение 

на услугата, или се индикира периодичност при възлагането на поръчката. В 

случай че се има предвид първото, в обявлението липсват данни за обема и 

стойността на предвидените повторения (вж. чл. 21, ал. 1 и чл. 6 ППЗОП). 

 

 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност 

Констатации и препоръки:  

1. В поле ІІІ.1.1) са поставени изисквания, участникът да е акредитиран 

агент на IATA, да има валидна оторизация за работа в системата BSP, както и да е 

оторизиран за работа с „Амадеус“ или с друга еквивалентна система за 

резервация и продажба на самолетни билети. Доколкото визираните условия са 

насочени към техническото изпълнение на поръчката, то възложителят следва да 

може да аргументира и докаже поставянето им като изискване за годност 

(правоспособност) на участниците. Освен това условията може да се разглеждат 

като ограничителни по отношение използването на капацитета на трети лица от 

участниците (вж. чл. 65, ал. 1 ЗОП). 

2. В коментираното поле, възложителят не е посочил документите които се 

приемат като доказателство по реда на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП (вж. чл. 59, ал. 5 

ЗОП). 

Бележката се отнася и за полета ІІІ.1.2) и ІІІ.1.3). 

 

 

Икономическо и финансово състояние 

Констатации и препоръки: 

В поле ІІІ.1.2) е указано, че участникът трябва да е реализирал годишен 

оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, т.е. специфичен оборот за 

последните три приключили финансови години, в размер не по-малък от 

прогнозната стойност за изпълнение на поръчката /650 000 лв./. Същевременно, 

от участник-обединение се изисква „съответствие с изисквания за общ и 

специфичен оборот“. Поставянето на различни условия към различни участници 

е в нарушение на чл. 2 ЗОП. 
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Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

1. В поле III.1.3), т. 1 е отбелязано, че участникът „трябва да е изпълнил не 

по-малко от две дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка…“. Изискването за две дейности може да е ограничително 

по смисъла на чл. 2 ЗОП, ако възложителят не разполага с аргументи, че 

реализирането на една дейност/услуга, сходна или идентична с предмета и обема 

на поръчката, не е достатъчен опит за изпълнение на възлагания договор (вж. чл. 

59, ал. 2 и чл. 63, ал. 1, т. 1 ЗОП).  

В допълнение, обвързването на изискването за опит с обем, идентичен или 

сходен на възлагания, е неясно, доколкото в обявлението липсват данни относно 

количеството на възлаганите дейности (вж. коментара към поле ІІ.2.4). 

2. В същото поле, е поставено изискване участникът да притежава внедрена 

система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 (или ISO 

9001:2015). Възложителят следва да има предвид, че ISO 9001:2008 е отменен и 

заменен от БДС EN ISO 9001:2015 г. (вж. интернет страницата на БИС). 

 

 

Условия във връзка с поръчката 

Констатации и препоръки: 

1. В поле IIІ.2.2) т. 2 като основание за отстраняване от поръчката е посочен 

чл. 55, ал. 1 ЗОП. Обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗОП е свързано с 

лишаването от право за упражняване на определена професия или дейност, 

съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието. 

Конкретна професия/дейност обаче не е посочена в обявлението (вж. чл. 55, ал. 2 

ЗОП). 

2. Видно от публикуваните на профила на купувача документи, 

възложителят е предвидил гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността 

на договора. Визираната информация не е налична в обявлението (вж. чл. 111, ал. 

4 ЗОП).  

 

Методика 

 

Констатации и препоръки: 

1. Във формулата за определяне на подпоказател Ц3 е допусната грешка, 

като е отбелязано „Ц2“ вместо „Ц3“.  

2. В Методиката е указано, че в ценовото си предложение участниците 

предлагат пределни цени на самолетни билети по посочени двупосочни 

дестинации. Пояснено е, че в цената не следва да се включват дължими летищни 

такси, застраховки, такси за сигурност, такса обслужване, други такси, данъци и 

др. плащания, установени от месното законодателство. Указанието е неясно. 

Показател „Ц“ е оценка на предложената такса обслужване.   

 

 

  



 5 

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: 
 

Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 

 
 

 


