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Изх. № Е-31-00-012918 
 

Дата: 11.03.2015 г. 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП 
 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Официално наименование Община Елена 

Адрес гр. Елена, ул. Иларион Макариополски № 24 

Партиден номер в РОП 00619 

 

 
ПРОЦЕДУРА 

Уникален номер в РОП 
 

0 0 6 1 9  2 0 1 5  0 0 0 5 

Основание за откриване чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП 

Обект на поръчката  Строителство     Доставки      Услуги 

Предмет на поръчката 

Изготвяне на инвестиционен проект във 

фаза „работна“ за обект 

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ 

НА ПЪТ VTR3086 /ІІІ-551/ ЕЛЕНА – 

БЛЪСКОВЦИ – ДЪРЛЕВЦИ, УЧАСТЪК ОТ 

КМ 0+000(0+124) ДО КМ 5+622(5+746)“, за 

реализиране на проект на община Елена № 

04 / 321 / 01642 „Рехабилитация и 

реконструкция на участъци от общинската 

пътна мрежа в община Елена - път VTR 3086 

„Елена - Блъсковци - Дърлевци“, път VTR 

2076 „Палици - Чакали“, път VTR 3113 / VTR 

3113 Лазарци - Мийковци / - Високовци - 

Игнатовци“, финансиран по Програмата за 

развитие на селските райони 2007 - 2013 г. 

 
 

 

СТАНОВИЩЕ 

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

чл. 19, ал. 2, т. 24, б. „б” от ЗОП. Прогнозната й стойност е 20 000 (двадесет 



2 

______________________________________________________________________

*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 

хиляди лева) лв. без ДДС, което е видно от поле VIII (друга информация) на 

Решение № РД.02.04-21 от 09.03.2015 г. на кмета на община Елена за 

откриване на процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, 

ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Подпис (не се чете) 

 

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

 

Вярно с оригинала,  

подписан на хартия 
 


