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Изх. № М - 40 

 

Дата:10.04.2017 г. 

 

 

 
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 
 

Възложител: 
Министър на регионалното развитие и 

благоустройството 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00028-2017-0002 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Консултантски услуги за изготвяне на становища, 

анализи, договори, документи, предложения за 

промени в приложимата нормативна уредба, свързани 

със стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията и предоставяне на ВиК 

услугите, в пет обособени позиции: Обособена 

позиция 1: подпомагане на асоциациите по ВиК в 

областите Велико Търново, Габрово и Търговище, при 

изготвяне на административни и технически 

документи, договори, доклади, справки и анализи; 

Обособена позиция 2: подпомагане на асоциациите по 

ВиК в областите София, Кюстендил и Монтана, при 

изготвяне на административни и технически 

документи, договори, доклади, справки и анализи; 

Обособена позиция 3: подпомагане на асоциациите по 

ВиК в областите Плевен, Пазарджик и Ловеч, при 

изготвяне на административни и технически 

документи, договори, доклади, справки и анализи; 

Обособена позиция 4: подпомагане на асоциациите по 

ВиК в областите Хасково, Благоевград и Разград, при 

изготвяне на административни и технически 

документи, договори, доклади, справки и анализи; 

Обособена позиция 5: оказване на правно-

консултантска и техническа подкрепа на МРРБ за 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333434303939
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изготвяне на становища, анализи, документи и 

предложения за промени в приложимата нормативна 

уредба, свързани с развитието и управлението на ВиК 

отрасъла.“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 5 

 Не 

Срок за изпълнение: 42 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
1 500 000 

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 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в ОВ на ЕС: 18.03.2017 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 17.03.2017 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: 24.04.2017 г. 

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

 решението за откриване на процедурата; 

 обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата; 

 обявлението за изменение или допълнителна информация; 

 методиката за оценка; 

 техническите спецификации. 

Коментари и други бележки: 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

Резултати от мониторинга 
 

Обявление за обществена поръчка 
 

Констатации и препоръки:  

1. Съгласно чл. 32, ал. 1 ЗОП възложителят предоставя неограничен и 

пълен пряк безплатен достъп до документацията за участие в процедурата от 

датата на публикуване на обявлението в ОВ на ЕС. В случая обявлението е 

публикувано в ОВ на ЕС на 18.03.2017 г., а документацията за участие (вкл. 

решението) е публикувана на профила на купувача на 17.03.2017 г. 

2. В поле VІ.3) се посочва, че от участие в процедурата се отстраняват 

участници, за които са налице основанията по чл. 55, ал. 1 ЗОП. Основанието на 

чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗОП изисква в обявлението да са посочи професията или 

дейността, за която участникът следва да декларира, че не е лишен от правото да 

упражнява.  



 3 

 

 

РАЗДЕЛ III 

Допълнителна информация 
 

Становището касае съответствието на представените в АОП документи с 

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

извън правомощията на Агенцията. 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 

        МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 

 

 


