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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. 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 № КСИ-34/2020 г. 

ИН на регистрационната 

форма от ССИ: 
20200128-00052-0006 

Възложител: 
Многопрофилна областна болница за активно 

лечение /МОБАЛ/ "Д-р Стефан Черкезов" АД - 

Велико Търново 

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 

Процедурата е „ускорена“: 
 Да  

 Не 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Доставка на лекарствени продукти и медицински 

изделия, необходими за провеждане на хемодиализно 

лечение в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. 

Велико Търново”  

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 2 

 Не 

Професионална/и област/и, в 

която/които попада предметът 
49. Фармация 
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на възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

Срок за изпълнение: 24 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
990 223.20 лв. 

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. Проекта на решение за откриване на процедурата; 

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

3. Проекта на техническа спецификация. 

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

Всички документи, подлежащи на контрол, са изпратени по 

предвидения ред  
 Да        Не 

Проверката на проектите на техническата спецификация и 

методиката за оценка (когато е приложимо) е извършена от 

външен/ни експерт/и по чл. 232а ЗОП 

 Да        Не 

Коментари и други бележки: 

В проекта на решение за откриване на процедурата възложителят е 

отбелязал, че професионалната област, в която попада предметът на поръчката, е 

49. „Фармация“. В случая са налице основанията по чл. 13, ал. 1, т. 1 от 

Наредбата за външните експерти при предварителен контрол на обществени 

поръчки (НВЕПКОП), но доколкото в списъка по чл. 232а, ал. 2 ЗОП, в 

посочената професионална област няма включени външни експерти, на 

основание чл. 18, т. 4 от НВЕПКОП проверката  на техническата спецификация е 

извършена от експерти на АОП и обхваща съответствието на документите с 

изискванията на ЗОП. 
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РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от проверката на АОП 
 

ІІІ.1) Проект на решение за откриване на процедурата 

 

Констатации и препоръки: 

В поле I.1.) не е попълнен адрес на профил на купувача. Препоръчваме 

при откриване на процедурата да се посочи съответният електронен адрес. 

Констатацията се отнася и за поле I.1.) от проекта на обявление. 

 

ІІІ.2) Проект на обявление за обществена поръчка 

 

Възлагащ орган 

Констатации и препоръки: 

В поле I.3) не е попълнен електронен адрес. Препоръчваме при откриване 

на процедурата в полето да се посочи интернет адрес, който директно препраща 

към обособената електронна преписка в профила на купувача, съдържаща 

документите на конкретната поръчка (вж. чл. 32, ал. 1 и ал. 2 ЗОП, чл. 36а, ал. 1 

и ал. 2 ЗОП). 

 

 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

1. В поле III.1.3), т. 1, се изисква участниците да са изпълнили една 

доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката. Пояснено 

е, че под сходна с предмета на поръчката дейност се разбира доставка на 

лекарствени продукти и/или медицински изделия, но липсва уточнение в какъв 

обем следва да е реализирана доставката, за да се приеме, че отговаря на 

изискването. Препоръчваме допълване или отпадане на изискването за сходен 

обем. 

2. В т. 5, се изисква участникът да разполага със складова база на 

територията на Република България. Изискването е спорно, доколкото от 

другите условия става ясно, че лекарствата се доставят в болничната аптека в 

срок не по-дълъг от 48 часа, с автомобили на изпълнителя. Възложителят следва 

да може да обоснове, че поставянето му произтича от изискване на нормативен 

акт или че лице, разполагащо с база извън територията на страната, не може да 

изпълни успешно договора. Предвид изложеното препоръчваме изискването да 

се прецизира. 

Освен това, условието за „транспортни средства, позволяващи 

своевременно изпълнение на доставките“ е общо и не дава представа как ще се 

провери и удостовери. Препоръчваме условието да се обвърже с конкретно 

минимално ниво за допустимост (чл. 59, ал. 5 ЗОП). 
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Допълнителна информация 

Констатации и препоръки: 

В поле VI.3) са посочени обстоятелствата за отстраняване на участниците. 

С цел пълнота препоръчваме да се добавят и обстоятелствата по чл. 69 от Закона 

за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество (вж. въпрос № 12 в рубриката „Въпроси и отговори“, раздел 

„Законодателство и методология“ от страницата на АОП).  

 

 

РАЗДЕЛ IV 

Допълнителна информация 
 

Становището касае съответствието на представените в АОП проекти на 

документи с изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други 

нормативни актове е извън правомощията на Агенцията и следва да се направи 

от възложителя. 

 

 

 

                                    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се 

чете) 

Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

Вярно с оригинала,  

подписан на хартия 

 

https://www2.aop.bg/metodologiya/vyprosi-i-otgovori/

