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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩ ЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Изх. номер: КСИ-84
Дата: 06.04.2020 г.

ДО
ДОЦ. Д-Р БОЖИДАР ЧАПАРОВ
ЗАМ.-РЕКТОР "ФИНАНСИ И
ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ" НА
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА
На наш per. № КСИ-84/02.04.2020 г.

Относно: Изпратени в Агенцията по обществени поръчки (АОП) проекти на
документи за осъществяване на предварителен контрол по чл. 232 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП) на процедура с предмет: “Виртуална обсерватория на
Пътя на коприната“ по проект с референтен номер BSB 570 “Местната култура по
пътя на коприната“, акроним SILC, финансиран по Съвместна оперативна програма за
трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство
„Черноморски басейн 2014-2020“ и съфинансиран от Министерството на
регионалното развитие и благоустройството на Република България

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧАПАРОВ,
Във връзка с изпратените проекти на документи за осъществяване на контрол,
Ви уведомяваме за следното:
Контрол чрез случаен избор се осъществява върху процедури, които отговарят
на изискванията по чл. 232, ал. 1 ЗОП и са с прогнозна стойност, равна на или повисока от: 1 000 000 лв. - за строителство; 200 000 лв. - за доставки и услуги (вж.
чл. 229, ал. 2 вр. ал. 1, т. 2, б. „г“ ЗОП). Процедури, чиято прогнозна стойност е под
посочените прагове, не са в обхвата на контрола, респ. не подлежат на регистрация в
Системата за случаен избор (ССИ) и следва директно да бъдат открити (арг. чл. 121,
ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки).
Видно от изпратените документи, конкретната процедура е с обект „услуги“
(вж. полета IV.2) на проекта на решение и И. 1.3) на проекта на обявление) и
прогнозна стойност 36 818 лв. без ДДС (вж. полета IV.7) на проекта на решение и
И. 1.5) на проекта на обявление). Доколкото посочената стойност е под
законоустановения праг за осъществяване на контрол по чл. 232 ЗОП, за АОП не
възниква задължение за извършване на проверка на изпратените проекти на
документи.
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Правилата за осъществяване на контрол чрез случаен избор са подробно
описани в методически указаниия на АОП с per. № МУ-2 от 10.01.2020 г. и
per. N2 МУ-4 от 28.02.2019, публикувани на Портала за обществени поръчки на
следните електронни адреси:
https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2020/01 /MU 2 2020.pdf
https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2019/05/MU4 2019-1.pdf
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