
 

 чл. 232, ал. 7 от ЗОП 

 

 

В случай че възложителят не спази препоръките в становището на 

АОП и/или външния експерт (когато е приложимо), от първия етап на 

предварителния контрол се изпращат мотиви относно неприемането им, 

едновременно с изпращането за публикуване в РОП на решението за 

откриване и обявлението, с което се оповестява откриването на 

процедурата. 

 

В Раздел IV- Допълнителна информация от становището за извършена 

проверка от външен експерт по чл. 232а ЗОП на проектите на техническата 

спецификация и методиката за оценка на процедура, избрана за контрол по 

реда на 232 ЗОП, експертът сочи, че не е установил „изисквания към 

изпълнителя за сертифицираност по ISO-14001, което при доставка на 

електроника е необходимо изискване, във връзка с последваща обработка и 

рециклиране на излезли от строя или бракувани модули.“  

Мотивите на възложителя за това, че посоченото по-горе не е сред 

изискваните от участниците технически и професионални способности са, 

както следва: 

Разпоредбата на чл.63, ал.1 ЗОП, регламентираща критериите за 

технически и професионални способности, сред които попада и 

изискването към участника да прилага системи и стандарти за опазване на 

околната среда /т.11/, които възложителят има право да определя, има 

диспозитивен характер. Т.е. дали и кои от посочените в горната разпоредба 

критерии ще заложи възложителят е изцяло в неговата оперативна 

самостоятелност. Извън това, сертифицирането по стандарт ISO-14001, 

определящ изискванията към системата за управление на околната среда, 

не е нормативно заложено изискване, изпълнението на което да е 

необходимо за участника да осъществява дейността си.  

Поставянето на изискване за сертифицираност по ISO-14001 в настоящата 

процедура за обществена поръчка би било ограничително и би стеснило 

кръга на потенциалните участници. Това е така, защото в договора не е 



включено задължение за изпълнителя да извършва дейност с отпадъци, 

вкл. „последваща обработка и рециклиране на излезли от строя или 

бракувани електронни модули“.  Тази дейност е предмет на договор , който 

„Софийска вода“ АД има сключен с лице, притежаващо лиценз  да 

извършва дейности с този вид отпадък, (съгласно  нормативното изискване 

по Закона за управление на отпадъците) и води строга отчетност. 

 

 


