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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 
 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

ДО  
Г-Н НИКОЛАЙ ТАХОВ 
ПОМОЩНИК РЕКТОР НА 
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ 
„НЕОФИТ РИЛСКИ“ - БЛАГОЕВГРАД 

 
Относно: Изпратени в Агенцията по обществени поръчки (АОП) документи за 

осъществяване на контрол на процедура на договаряне без предварително обявление, 
с предмет: „Изработване на работен проект за обект: “Покриване на тенис кортове, 
изграждане на закрит коридор и нова сграда-Съблекални в УПИ 1, кв. 1 по плана на 
IV микрорайон на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград“, вписана в Регистъра на 
обществените поръчки (РОП) под уникален номер 00285-2018-0011. 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТАХОВ, 
 
Във връзка с предоставените за контрол документи, Ви уведомяваме за 

следното: 
Съгласно чл. 233, ал. 2, т. 2, във връзка с т. 1 от ЗОП, процедурите на 

договаряне с обект „услуги”, с които се възлагат поръчки на стойност под праговете 
по чл. 20, ал. 1, т. 1, букви „б” и „в” ЗОП (264 033 лв. и 500 000 лв. без ДДС), 
подлежат на контрол от АОП, когато са определени чрез Системата за случаен избор 
(ССИ), съгласно методиката по чл. 232, ал. 2 ЗОП. Всяка процедура подлежи на избор 
в продължение на 3 работни дни след изпращане на решението за нейното откриване  
за публикуване в Регистъра на обществените поръчки (арг. чл. 133, ал. 1 и 2 от 
ППЗОП).  

Видно от поле IV.7) на решението за откриване на конкретната процедура, 
прогнозната стойност на възлаганите с нея услуги е 25 000 лв. без ДДС. С оглед на 
изложеното и доколкото тя не е избрана за контрол в рамките на нормативно 
определения срок, изпратените от Вас документи не подлежат на разглеждане от 
АОП.  

На Портала за обществени поръчки е публикувано методическо указание за 
осъществяването на контрола по чл. 233 ЗОП 
(http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU_6_1.pdf). 

 
 

                                   ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете) 

Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА 
 

Вярно с оригинала,  
подписан на хартия 
 


