
  

 

Изх. №01-01-1160 

 

Дата: 12.04.2017 г. 

 

 

ДО 

Г-ЖА МИГЛЕНА ПАВЛОВА –  

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

Адрес: гр. София, п.к. 1000 

ул. „Леге“ № 4 

Е-mail: pk@aop.bg; aop@aop.bg  

 

 

МОТИВИ по чл. 232, ал. 7 ЗОП  

относно 

СТАНОВИЩЕ за осъществен контрол по чл. 232 ЗОП, с изх. номер АОП: КСИ-56 от 

07.04.2017 г. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

На основание чл. 232, ал. 7 ЗОП, моля да вземете предвид следните мотиви относно 

неспазване на някои от препоръките в становището Ви от първия етап на предварителния 

контрол, осъществен относно съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на 

документи по чл. 232, ал. 3, т. 1 ЗОП (І етап) по обществена поръчка с предмет: 

„Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор“, по пет обособени 

позиции: 

  

1. Препоръки, касаещи предоставения проект на Решение за откриване на 

процедурата: 

 

Констатации и препоръки на АОП: 

В поле I.1) е посочен адрес на профила на купувача, който е неактивен. Препоръчваме 

при откриване на процедурата да се попълни коректният адрес на профила на купувача 

(който правилно е посочен в поле I.1) на обявлението).  

 

Резултат: Препоръката ще бъде спазена 

 

 

2. Препоръки, касаещи предоставения проект на Обявление за 

обществена поръчка 
 

Констатации и препоръки на АОП: 

1. В полета ІІ.2.4) в описанието на обществената поръчка са посочени 

абривиатури, за които не е дадено пълното им наименование (ПРПДТДДУК). 

Препоръчваме да се избягват съкращенията на думи или при първоначалното им 

използване, в скоби да се посочва пълното название, за което е използвано 

съкращението. 

Резултат: Препоръката ще бъде спазена 

2. В полета ІІ.2.7) за всяка обособена позиция е маркирано, че поръчката подлежи 

на подновявания и е записан период „май 2200 г.“. Считаме, че е допусната техническа 

грешка. Препоръчваме корекция и като допълнителна информация да се посочат 
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обемът и стойността на повторенията (вж. чл. 21, ал. 1 ЗОП и чл. 6, ал. 2 ППЗОП). 

Резултат: Препоръката ще бъде спазена – допусната е техническа грешка при 

попълване на полето, тъй като поръчката не подлежи на подновявания по 

смисъла на чл. 21, ал. 1 ЗОП и чл. 6, ал. 2 ППЗОП. 

 

Бележката е относима и към посоченото в поле VI.1). 

Резултат: Препоръката - относно техническата неточност при изписване на 

годината, ще бъде спазена 

 

 

 

3.  Препоръки, касаещи предоставения проект на методика 

 

Констатации и препоръки на АОП:  

1. Към „Технически /неколичествени/ показатели /Нк/“ (за позиции №№ 1, 2 и 3) 

са включени следните подпоказатели: “Картови продукти /Нк3/“ и “Срок за 

предоставяне на информация по салдата на сметките и начислените по тях лихви 

/Нк4/”. Доколкото посочените подпоказатели оценяват числена стойност, препоръчваме 

да се прецени дали да не отпаднат от групата, определена от възложителя като 

„неколичествени“ показатели. Препоръката е приложима и за позиции №№ 4 и 5.  

Резултат: Препоръката няма да бъде спазена.  

Мотиви: Считаме, че на първо място показателите са правилно групирани, предвид 

изискванията на т. 2 „Критерии и подходи за формиране и присвояване на оценка“ от 

Приложение № 3 „Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови 

услуги от кредитни или финансови институции“ към чл. 13б от Правилника за реда за 

упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в 

капитала. Съгласно посоченото, при присвояването на оценка за избор на финансова 

институция следва да се използват 2 вида показатели „неколичествени“ - 

надеждност на платформа за интернет банкиране, срок за обслужване на 

плащанията, развитие на клонова мрежа, др. и „количествени“ - предложени лихвен 

процент, такси, комисиони, срочност, обем, валута, условия при предсрочно 

прекратяване и др. Неколичествените показатели следва да са с обща относителна 

тежест в крайната оценка в размер 40 на сто, а количествените – 60 на сто. 

Доколкото показателите “Картови продукти“ и “Срок за предоставяне на 

информация по салдата на сметките и начислените по тях лихви“ считаме, че са 

показатели, които по-скоро могат да се причислят към групата на неколичествените 

показатели, съгласно възприемането в горецитираните правила,  ще запазим тяхното 

участие в групата на „Технически /неколичествени/ показатели /Нк/“. 

На второ място, считаме че с представеното групиране не се нарушават 

изискванията на чл. 70 , ал. 4 вр. ал. 2, т. 3 ЗОП, тъй като показателите  „Картови 

продукти“ и “Срок за предоставяне на информация по салдата на сметките и 

начислените по тях лихви” са показатели, оценяващи качествени аспекти на  

предмета на поръчката  и обособяването им в  групата на техническите показатели  

за оценка е логически правилното.  

На трето място, бихме искали да поясним, че чрез използваната терминология за  

наименоване на показателите  в избрания критерий за оценка, сме искали в най-голяма 

степен да се съобразим както с изискванията на ЗОП, така и с тези на  Правилника за 

реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно 

участие в капитала – в случай, че приемем направената препоръка  показателите  

„Картови продукти“ и “Срок за предоставяне на информация по салдата на 
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сметките и начислените по тях лихви”, да отпаднат от групата на 

неколичествените /технически/ показатели,  и тъй като не могат да бъдат сложени в 

групата на финансовия /количествен/ показател, то ще трябва да ги обособим в 

трета група, каквато не се предвижда  в т.2 от Приложение 3 към Правилника за 

реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно 

участие в капитала . 

 

2. В таблицата за оценка на финансовите подпоказатели (за позиции №№ 1, 2 и 3), 

във втората колона се установи, че: 

- има позиции 23 и 25, а липсва позиция 24; 

- срещу позиция 26 – „Изготвяне на справки по искане на клиент“ е попълнена 

тежест „2“ (в третата колона), въпреки че към показателя са посочени 3 подпоказателя с 

различни тежести. 

Препоръчваме да се прецени дали не е допусната грешка (важи и за таблицата за 

позиции №№ 4 и 5). 

Резултат: Препоръката ще бъде спазена – извършени са съответните корекции 

 

3. В таблицата за „Финансов /количествен/ показател /К/“, за всички обособени 

позиции, в последната колона ‚Предложение на участника“, не е указана мерната 

единица/валута. Препоръчваме допълнение, ако е приложимо. 

Резултат: Препоръката ще бъде спазена – направено е допълнение. 

 

4. Във формулата за получаване на общия брой точки по „Финансов /количествен/ 

показател“ е посочено, че N е на стойност 260 – за позиции №№ 1, 2 и 3, и 245 - за 

позиции №№ 4 и 5. При сумиране на всички тежести по подпоказателите се получава 

общ резултат 268, респективно 253. Препоръчваме корекция. 

Резултат: Препоръката ще бъде спазена – извършена е корекция. 

 

5. В края на методиката за оценка по позиции №№ 1, 2 и 3 е указано как се 

процедира при оферти с равни комплексни оценки, като е направена препратка към чл. 

55 от ППЗОП. Коректната препратка в случая е чл. 58 от ППЗОП. Препоръчваме 

корекция. 

Резултат: Препоръката ще бъде спазена – извършена е корекция. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

ДАМЯН ДАМЯНОВ,  

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  

НА ДП «БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР» 

/заличен подпис на основание на чл.2 ЗЗЛД/ 

 

 


