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Изх. № Е-31-00-066507 
 

Дата: 12.01.2015 г. 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП 
 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Официално наименование 
Професионална гимназия по строителство, 

архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан 

Стефанов“ – гр. Монтана 

Адрес гр. Монтана, ул. „Панайот Хитов“ № 15А 

Партиден номер в РОП 00310 

 

 
ПРОЦЕДУРА 

Уникален номер в РОП 
 

0 0 3 1 0  2 0 1 4  0 0 0 2 

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

Обект на поръчката  Строителство     Доставки      Услуги 

Предмет на поръчката 

Доставка на елктрическа енергия - ниско 

напрежение за нуждите на ПГСАГ „Проф. арх. 

Стефан Стефанов“, гр. Монтана. Обектите за 

доставка са два: 1. ПГСАГ „Проф. арх. Стефан 

Стефанов“, гр. Монтана - училищен корпус на 

адрес: гр. Монтана, ул. „Панайот Хитов“ № 

15А; 2. ПГСАГ „Проф. арх. Стефан 

Стефанов“, гр. Монтана - общежитие на адрес: 

гр. Монтана, ул. „Панайот Хитов“ № 15А; 

Доставка до 140 000 квт.ч. електрическа 

енергия - ниско напрежение. Срок на договора 

- една (1) година - от датата на сключването 

му. Стойност на поръчката - до 30 000 лв. без 

ДДС. 

 
 

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 30 000 лв. без ДДС, 

което е видно от IV.1) на решение № РД 01-136 от 10.12.2014 г. на директора 
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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 

на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. 

арх. Стефан Стефанов“, гр. Монтана за откриване на процедура на 

договаряне без обявление. 

 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Подпис (не се чете) 

 

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

 

 

Вярно с оригинала,  

подписан на хартия 


