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Изх. № 31-00-255 
 

Дата: 05.02.2015 г. 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

за осъществен предварителен контрол 

по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Официално наименование Община Велико Търново 

Адрес 
гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ 

№2 

Партиден номер в РОП 00073 

 

 

ПРОЦЕДУРА 

Уникален номер в РОП  0 0 0 7 3  2 0 1 5  0 0 0 3 

Основание за откриване чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП 

Обект на поръчката  Строителство     Доставки      Услуги 

Предмет на поръчката 

„Допълнителни СМР по Изграждане и 

функциониране на три Центъра за 

настаняване от семеен тип на територията на 

град Велико Търново“ 

Обект І -Изграждане и функциониране на 

ЦНСТ - тип G и прилежащото му дворно 

пространство на ул. „Иларион Драгостинов“ , 

кв. 365, УПИ XXI, жк. Бузлуджа, град Велико 

Търново 

Обект ІІ - Изграждане и функциониране на 

Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) - 

A и прилежащото му дворно пространство на 

ул. „Иларион Драгостинов“, кв. 365, УПИ XXI, 

жк. Бузлуджа, град Велико Търново 

Обект ІІІ - Изграждане и функциониране на 

Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ)-

G и прилежащото му дворно пространство на 

ул. „Колоня Товар“, кв. 545, УПИ X-4039а, жк. 

Кольо Фичето, гр. Велико Търново“ 
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______________________________________________________________________

*Забележка: В съответствие с чл. 50, ал. 7 от ППЗОП становището на АОП не е задължително за 

възложителя, който съгласно закона носи отговорността за провеждане на процедурата. В случай 

че възложителят приеме за основателно негативното становище на АОП, той може да прекрати 

процедурата на основанията, посочени в закона. Ако възложителят счита, че разполага с 

неопровержими доказателства относно законосъобразността на избора на процедура, няма пречка 

тя да продължи независимо от становището на АОП 

СТАНОВИЩЕ 

Процедурата не подлежи на контрол, тъй като не отговаря на изискването в 

чл. 19, ал. 2, т. 24 „б” от ЗОП. Прогнозната й стойност е 65 494,23 лв. без 

ДДС, което е видно от точка V.1) и V.3) на решение № РД 24-3/99.01.2015 г. 

на кмета на община Велико Търново за откриване на разглежданата 

процедура. 

 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Подпис (не се чете) 

 

ИВО КАЦАРОВ 
/Определен със Заповед № РД-10/27.02.2012 г./ 

 

 

Вярно с оригинала,  

подписан на хартия 

 
 

 


