
Проверка на Агенцията по обществени поръчки  

за период 16.05.2022 г. - 27.05.2022 г. 

  

Осъществен предварителен контрол чрез случаен избор на втори етап 

Проверяваните процедури се определят чрез случаен избор от специализиран 

софтуер по методика, която отчита нивото на риск. Проверката на АОП се извършва 

на два етапа – преди и след стартиране на процедурата и обхваща решението и 

обявлението, с които се оповестява откриването, техническата спецификация и  

методиката за оценка, когато е приложимо. 

 

o Проверени възложители: „Електроразпределителни мрежи 

Запад“ АД, МБАЛ „д-р Христо Стамболски“ ЕООД, Община 

Луковит, Община Тунджа, Община Поморие, Община Казанлък, 

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов“ – 

Варна, Община Севлиево 

o Издадени окончателни становища: 8 броя  

 

1. „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД 

 

 УНП в РОП: 01467-2022-0036 

 Предмет на обществената поръчката: „Доставка на натурална минерална 

и трапезна вода“ 

 Обособени позиции: Не 

 Срок за изпълнение: 36 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 450 000 лв. 

 Критерии за възлагане: най-ниска цена 

 Становище на АОП (КСИ-39 от 20.05.2022 г.): Не са установени 

несъответствия с изискванията на ЗОП. 

 Публикувано становище (от възложителя): Не, не е спазен 

законоустановения срок към дата 13.06.2022г.  

 

 

 

 

https://app.eop.bg/today/179292


2. МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД 

 

 УНП в РОП: 01011-2022-0005 

 Предмет на обществената поръчката: „Доставка на общоболнични 

консумативи за нуждите на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, 

гр. Казанлък“ 

 Обособени позиции: Не 

 Срок за изпълнение: 12 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 585 000 лв. 

 Критерии за възлагане: оптимално съотношение качество/цена. 

 Становище на АОП (КСИ-61 от 27.05.2022 г.): В обявлението не са посочени 

всички основания за отстраняване от участие в процедурата. Липсват 

специфичните национални основанията за отстраняване по чл. 3, т. 8 от Закона 

за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици и по чл. 69 от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. В 

методиката за оценка са използвани понятия, които предполага различно 

разбиране и прилагане („да са здрави“, „добра тектилност“ и др.) 

 Публикувано становище (от възложителя) : Да, на дата 31.05.2022 г. 

 

3. Община Луковит 

 

 УНП в РОП: 00369-2022-0006 

 Предмет на обществената поръчката: „Възлагане на транспортни услуги 

за нуждите на Община Луковит по обособени позиции” 

 Обособени позиции: Да, 2 бр. 

 Срок за изпълнение: 60 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 1 227 762.5 лв. 

 Критерии за възлагане: най-ниска цена 

 Становище на АОП (КСИ-64 от 18.05.2022 г.): В обявлението, с което се 

оповестява откриването, липсва информация относно документ, с който се 

доказва критерий за участие в процедурата. Методиката за оценка по 

обособена позиция 1 се основа на подход, използващ средни величини, който 

не гарантира постигане на икономически най-изгодно предложение.  

 Публикувано становище (от възложителя) : Да, на дата 23.05.2022 г. 
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4. Община Тунджа 

 

 УНП в РОП: 00689-2022-0015 

 Предмет на обществената поръчката: Приготвяне и доставка на готова 

храна по проект „Топъл обяд“ в условията на COVID-19 в Община „Тунджа“ 

за лица от рискови групи 

 Обособени позиции:  Не 

 Срок за изпълнение: 12 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС:  

 Критерии за възлагане: ниво на разходите 

 Становище на АОП (КСИ-65 от 16.05.2022 г.): Не са установени 

несъответствия с изискванията на ЗОП 

 Публикувано становище (от възложителя) : Да, на дата 20.05.2022 г. 

 

5. Община Поморие 

 

 УНП в РОП: 00712-2022-0014 

 Предмет на обществената поръчката: Извършване на доставка на 

хранителни продукти за нуждите на Общинско предприятие „Социално 

обслужване” – Поморие по обособени позиции 

 Обособени позиции: Да, 7 бр. 

 Срок за изпълнение: 24 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 721 513.04 лв. 

 Критерии за възлагане: най-ниска цена 

 Становище на АОП (КСИ-69 от 16.05.2022 г.): Не са установени 

несъответствия с изискванията на ЗОП. 

 Публикувано становище (от възложителя): Не. Не е спазен 

законоустановения срок към дата: 13.06.2022 г. 

 

6. Община Казанлък 

 

 УНП в РОП: 00119-2022-0022 

 Предмет на обществената поръчката: „Изработване, отпечатване, 

пакетиране и доставяне на база на периодични заявки от възложителя на 

ваучери за закупуване на пелени за еднократна употреба и детски храни, 

необходими за първата година на новородено дете на територията на община 

Казанлък“ 

 Обособени позиции: Не 
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 Срок за изпълнение: 24 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 301 500 лв. 

 Критерии за възлагане: най-ниска цена 

 Становище на АОП (КСИ-74 от 27.05.2022 г.): Заложено е условие ваучерите 

„да могат да се използват като платежно средство“, но не е поставено 

изискване за годност на участниците. Препоръчано е възложителят да може да 

обоснове и докаже, че дейността не подлежи на държавно регулиране и не е 

необходимо участниците в процедурата да имат лиценз, разрешение или др. 

 Публикувано становище (от възложителя): Не. Не е спазен 

законоустановения срок към дата 13.06.2022 г. 

 

7. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов“ - Варна 

 

 УНП в РОП: 00983-2022-0029 

 Предмет на обществената поръчката: „Доставка на СО2 лазерна 

хирургична система за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р 

Параскев Стоянов“ – Варна“ 

 Обособени позиции: Не 

 Срок за изпълнение: 17 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 333 333,33 лв. 

 Критерии за възлагане: най-ниска цена 

 Становище на АОП (КСИ-77 от 27.05.2022 г.): Не са установени 

несъответствия с изискванията на ЗОП. 

 Публикувано становище (от възложителя) : Да, на дата 30.05.2022 г. 

 

8. Община Севлиево 

 

 УНП в РОП: 00189-2022-0020 

 Предмет на обществената поръчката: „Доставка на нетна електрическа 

енергия и координатор на балансираща група за нуждите на община Севлиево“ 

 Обособени позиции: Не 

 Срок за изпълнение: 12 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 1 900 000 лв. 

 Критерии за възлагане: оптимално съотношение качество/цена 

 Становище на АОП (КСИ-78 от 27.05.2022 г.): В документацията са 

поставени критерии за подбор и основания за отстраняване, различни от 

посочените в обявлението. В обявлението се съдържа противоречива 

информация относно размера на гаранцията за изпълнение на договора. В 
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методиката за оценка на офертите се използва спорен показател, оценяващ 

брой членове в балансираща група на участника. В различните документи е 

посочен различен начин за формиране на оценяваната цена.  

 Публикувано становище (от възложителя): Не. Не е спазен 

законоустановения срок към дата 13.06.2022 г. 

Забележка: Има решение за прекратяване на поръчката от 10.06.2022 г., но към 

дата 13.06.2022 г. няма влезнало в сила окончателно решение за прекратена 

процедура. 


