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София – 1000 тел.: (02) 9859 71 50 aop@aop.bg 

ул.”Леге” № 4 факс: (02) 9859 71 52 www.aop.bg 

  

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. 1 ЗОП (І етап) 

 за съответствие с изискванията на ЗОП на документите по чл. 232, ал. 3, т. 2 ЗОП 

(ІІ етап) 

 

 

РАЗДЕЛ І 
Процедура 
 

Към КСИ №  

ИН на регистрационната 

форма от ССИ: 
 

Възложител:  

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 
 

Процедурата е „ускорена“: 
 Да  

 Не 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката:  

Обособени позиции: 
 Да                     Брой:  

 Не 

Срок за изпълнение:  

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
 

Финансиране:  Изцяло от централен/общински бюджет 
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 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 
 

І етап 

Проверката обхваща следните документи: 

 Проекта на решение за откриване на процедурата; 

 Проекта на обявление, с което се оповестява откриването на процедурата; 

 Проекта на техническа спецификация; 

 Проекта на методика за оценка. 

1. Възложителят е изпратил в АОП проектите на документи по чл. 232, ал. 3, 

т. 1 ЗОП. 

(вж. чл. 236, т. 1 ЗОП и чл. 122, ал. 1 ППЗОП) 

 Да 

 Не 

2. Всички документи, подлежащи на контрол, са изпратени чрез платформата 

по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП по реда на чл. 118 ППЗОП или с придружително 

писмо в случаите по чл. 124, ал. 1 ППЗОП. 

(вж. 122, ал. 2 ППЗОП) 

 Да 

 Не 

Коментари и други бележки: 

 

ІІ етап 

Проверката обхваща следните документи: 

 Решение за откриване на процедурата; 

 Обявление, с което се оповестява откриването на процедурата; 

 Техническа спецификация; 

 Методика за оценка. 

1. Възложителят е осигурил чрез профила на купувача достъп до 

документацията, с изключение на случаите по чл. 32, ал. 3 и 4 ЗОП. 

(вж. чл. 36а, ал. 1, във вр. с чл. 36, ал. 1, т. 8 ЗОП) 

 Да 

 Не 

2. В решението за откриване на процедурата е попълнен ИН на 

регистрационната форма от ССИ, номер и дата на становището на АОП от 

първи етап на предварителен контрол. 

(вж. 122в, ал. 3 и чл. 123, ал. 3 ППЗОП) 

 Да 

 Не 

Коментари и други бележки: 
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Раздел ІІІ 

Резултати от проверката на АОП 

 

ІII.1) ….. (Име на проверен документ) 

 Констатации и препоръки: 

 

 

ІII.2) ….. (Име на проверен документ) 

 Констатации и препоръки: 

 

 

ІІІ.N) ….. (Име на проверен документ) 

 Констатации и препоръки: 

 

 

 

РАЗДЕЛ IV 

Допълнителна информация 
 

 

 
 

 

 
 

 


