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Приложение № 1  

ИЗРАЗЕНО МНЕНИЕ   

ПРИ ИЗВЪРШЕН ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ЗА  

ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ ПРЕДИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ОТ 

ДИРЕКТОРА/ОПРАВОМОЩЕНОТО ЛИЦЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

  

№ …….… / ……..… 20… год.  

  

ПРОВЕРИХА СЕ ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КАКТО СЛЕДВА:  

  

 Докладна записка (ДЗ) за стартиране на процедура за възлагане на 

обществена поръчка, регистрирана в деловодната система;  Договор – в 

случаите, когато има действащ договор;  Друго.  

  

 Обща проверка за законосъобразност    
Забележка 

/Референц 

ия  

1.  1.1. Има ли ясно дефиниран предмет на 

обществената поръчка?  

1.2. Видът на процедурата избран ли е, в 

съответствие с нормативните изисквания?  

1.3. Сроковете за процедурата заложени ли са в 

документацията, в съответствие с 

нормативните изисквания?  

1.4. Предметът на обществената поръчка, посочен 

в обявлението за ОП и документацията за 

поръчката, критериите за подбор и 

заложените изисквания в техническите 

спецификации осигуряват ли спазване на 

принципите за равен достъп и недопускане на 

дискриминация, свободна конкуренция на 

лицата и пропорционалност?  

1.5. Методиката за оценка на офертите 

законосъобразна ли е ?  

1.6. Посочен ли е необходимият финансов ресурс 

за изпълнението ù ?  

да  не    
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1.7. Посочено ли е лице, което ще приема 

резултатите и по какъв начин?  

1.8. Има ли яснота с изготвянето на какви 

документи и по какъв ред ще се удостовери 

изпълнението на предмета ù ?  

1.9. Описан ли е начинът на плащане?  

1.10. Редът за сключване на договор 

законосъобразен ли е?  

1.11. ……………………?  

   

2. Компетентно ли е лицето, което иска 

възлагането да не   

на обществена поръчка; има ли право лицето, 

до което е адресирана докладната записка, да 

представлява учебното заведение, да управлява 

и да се разпорежда с бюджетните средства, като 

при делегиране  на  правомощията 

 се  проверява валидността и обхвата 

им;  

3.  Регистрирана ли е поръчката в регистър за поетите 

финансови задължения.   

да  не    

4.  Друго?  да  не    

  

В РЕЗУЛТАТ НА ИЗВЪРШЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ 

ИЗРАЗЯВАМ:  

  

Мнение за законосъобразност……………………………  

 Необходимо  е  да  се  представят  допълнително  следните  документи  

…………………..………  

 Мнение  с  резерви  поради:  

………………………………………………………………………..  

  

 Дата, …………. 20.. г.           Извършил проверката:   
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