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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 документите  

по чл. 232, ал. 3, т. 2 и ал. 5 ЗОП (ІІ етап) 

 
РАЗДЕЛ І 

Процедура 
 

ИН на регистрационната 

форма от ССИ 
20160901-00080-0013 

Възложител: Министерство на здравеопазването 

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 

 Ограничена  

 Състезателна процедура с договаряне 

 Договаряне с предварителна покана за участие 

 Състезателен диалог 

 Партньорство за иновации 

 Договаряне без предварително обявление 

 Договаряне без предварителна покана за участие 

 Конкурс за проект 

 Публично състезание 

 Пряко договаряне 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 
Извършване на преводачески услуги за нуждите на 

Министерството на здравеопазването 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой:  

 Не 



Срок за изпълнение: 24 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
160 000 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: 

1Решение за откриване на процедурата 

2. Обявление за обществена поръчка 

3. 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 

Коментари и други бележки: 
 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от контрола 
 

Не са констатирани несъответствия със ЗОП. 

 

РАЗДЕЛ IV 

Допълнителна информация 
 

             Становището касае съответствието на проектите на документи с 

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

извън правомощията на Агенцията. 

 

 

                                             ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Подпис (не се чете) 

ИВО КАЦАРОВ 
/Определен със Заповед № РД-37/20.04.2016 г./ 

 

Вярно с оригинала,  

подписан на хартия 
 


