
Проверки на Агенцията по обществени поръчки 

за период 16.05.2022 г. - 27.05.2022 г. 

 

Осъществен контрол върху процедури по договаряне 

Проверяваните процедури следва да се прилагат по изключение, само при 

наличие на посочени в Закона за обществените поръчки условие. Проверката на АОП 

се извършва след стартиране на процедурата и обхваща мотивите на възложителя за 

прилагане на избраното правно основание и представените в тяхна подкрепа 

доказателства.  

 

o Проверени възложители: ИА „Военни клубове и военно-

почивно дело”, МОН, ОДБХ-Плевен, Министерство на туризма, 

АЕЦ „Козлодуй“, „Ей И Ес-3С Марица Изток I“ ЕООД 

o Издадени становища: 6 броя  

 

1. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” 

 

 УНП в РОП: 00515-2022-0013 

 Предмет на обществената поръчка: “Извършване на абонаментна 

софтуерна денонощна поддръжка на внедрените и работещи в хотелите, 

военно-почивните домове и отдели на „ВКПВД” софтуерни продукти: 

Хотелска компютърна система „Рецепция”, Ресторантска компютърна система 

„B.A.R.B.Q”, „Складов организатор”, „Модул за отдалечен достъп чрез 

интернет” и „Система за централно резервиране и издаване на карти от 

Централно Управление на Изпълнителната агенция” 

 Прогнозна стойност без ДСС: 312 953, 41 лв. 

 Вид на процедура: Договаряне без предварително обявление на основание 

чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в” ЗОП (избраната процедура се прилага, когато поръчката 

може да бъде реализирана само от определен изпълнител поради наличие на 

изключителни права, включително на права на интелектуална собственост) 

 Дата на откриване: 12.04.2022 г. 

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към дата: 13.06.2022 г.)  

 Становище на АОП (Д-36 от 16.05.2022г.): Прилагането на избраното правно 

основание не е доказано. Не са представени документи в подкрепа на 

мотивите, изложени в решението за откриване на процедурата. Не е 

обосновано, че възлаганите дейности могат да бъдат изпълнени само от 
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поканеното лице, поради наличие на изключителни права, включително и на 

права на интелектуална собственост. 

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

законоустановения срок (към дата: 13.06.2022 г.) 

 

2. Министерство на образованието и науката 

 

 УНП в РОП: 00165-2022-0010 

 Предмет на обществената поръчка: „Осигуряване на достъп до 

информацията в електронната база данни Science Direct, реферативната база 

данни Scopus, аналитичната платформа SciVal и други собственост на 

издателство Elsevier“ 

 Прогнозна стойност без ДСС: 24 538 347 лв. 

 Вид на процедура: Договаряне без предварително обявление на основание 

чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП (избраната процедура се прилага, когато 

поръчката може да бъде реализирана само от определен изпълнител поради 

наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална 

собственост) 

 Дата на откриване: 14.04.2022 г. 

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към дата: 13.06.2022 г.). 

 Становище на АОП (Д-38 От 16.05.2022 г.): Прилагането на избраното 

правно основание се счита за обосновано и законосъобразно. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на дата 16.05.2022 г. 

 

3. Областна дирекция по безопасност на храните – Плевен 

 

 УНП в РОП: 05419-2022-0001 

 Предмет на обществената поръчка: „Мероприятия по принудително 

умъртвяване, загробване на животните, дезинфекция и обеззаразяване в 

засегнатите обекти, както и всички други дейности, свързани с ликвидиране 

на огнището на болестта Инфлуенца А по птиците в животновъдни обекти с 

рег. № 5840-0656, № 5840-0628, № 5840-0627, № 5840-0662, № 5840-0697 и 

рег. № 5840-0253 представляващи птицеферми, предназначени за отглеждане 

на родители на бройлери, бройлери, патици- мюлари и бели пекински патици“ 

 Прогнозна стойност без ДСС: 351 000 лв. 

 Вид на процедура: Договаряне без предварително обявление на основание чл. 

79, ал. 1, т. 4 ЗОП (избраната процедура се прилага, когато е необходимо 

неотложно възлагане и изпълнение на поръчката, поради настъпване на 
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изключителни обстоятелства по смисъла на § 2, т. 17 от ДР на ЗОП; за 

преодоляване на последиците да не могат да бъдат спазени сроковете, 

включително съкратените, за провеждане на открита, ограничена процедура 

или състезателна процедура с договаряне по ЗОП; обстоятелствата, с които се 

обосновава наличието на неотложност не се дължат на възложителя) 

 Дата на откриване: 29.04.2022 г. 

 Сключен договор: Да, 2 бр., публикувани на 23.05.2022 г. 

 Становище на АОП (Д-42 от 25.05.2022 г.): Представените аргументи и 

доказателства не обосновават по безспорен начин, че са налице изискванията 

за прилагане на избраното правно основание. 

 Публикувано становище (от възложителя) : Да, на дата 26.05.2022 

 

4. Министерство на туризма 

 

 УНП в РОП: 05024-2022-0006 

 Предмет на обществената поръчка: „Изработване на единен криейтив 

макет (базова творческа концепция) и рекламни продукти за нейното 

приложение за интегрирана рекламно-комуникационна платформа за бранд 

„България“ 

 Прогнозна стойност без ДСС: 200 000 лв. 

 Вид на процедура: Договаряне без предварително обявление на основание 

чл. 79, ал. 1, т. 10 от ЗОП (избраната процедура се прилага, когато е 

необходимо повторение на строителство или услуги, възложени от същия 

възложител на първоначалния изпълнител; първоначалната поръчка е 

възложена с открита процедура, ограничена процедура, състезателна 

процедура с договаряне, състезателен диалог или партньорство за иновации; в 

обявлението на първоначалната поръчка е посочена възможността за повторно 

възлагане, както и обемът или количеството на възможното допълнително 

строителство или услуга и условията, при които те ще се възлагат; общата 

стойност на новата поръчка е включена и е посочена при определяне 

стойността на първоначалната поръчка; новата поръчка съответства на 

основния проект, в изпълнение на който е възложена първоначалната поръчка; 

повторното възлагане на строителството или услугата се прилага не по-късно 

от три години след сключване на първоначалния договор)  

 Дата на откриване: 14.04.2022 г. 

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към дата: 13.06.2022 г.) 

 Становище на АОП (Д-39 От 18.05.2022 г.): Установено е, че изискванията 

на чл. 79, ал. 1, т. 10 от ЗОП са изпълнени и прилагането на избраното правно 

основание се счита за обосновано и законосъобразно. 
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 Публикувано становище (от възложителя): Не, не е спазен 

законоустановения срок към дата: 13.06.2022 г. 

 

5. АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД 

 

 УНП в РОП: 00353-2022-0081 

 Предмет на обществената поръчка: Доставка на системи СТС-ПМ-100, за 

модернизация на съществуващите телевизионни системи за презареждащи 

машини на 5 и 6 ЕБ, производство на фирма „Диаконт“ 

 Прогнозна стойност без ДСС: 1 229 880 лв. 

 Вид на процедура: Договаряне без предварителна покана за участие на 

основание чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 6 от ЗОП (Избраният ред се 

прилага при необходимост от допълнителни доставки на стоки, които следва 

да бъдат извършени от същия доставчик; предназначени са за частична замяна 

или допълване на наличните доставки и съоръжения; смяната на доставчика 

ще доведе до несъвместимост или до съществени технически затруднения при 

експлоатацията и поддържането, поради придобиване на стока с различни 

технически характеристики) 

 Дата на откриване: 13.04.2022 г. 

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към дата: 13.06.2022 г.) 

 Становище на АОП (Д-37 от 19.05.2022 г.): Прилагането на избраното правно 

основание се счита за обосновано и законосъобразно 

 Публикувано становище (от възложителя) : Да, на дата 19.05.2022 г. 

 

6. „Ей И Ес-3С Марица Изток I“ ЕООД 

 

 УНП в РОП: 05242-2022-0013 

 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на капкоуловители за 

абсорбери в СОИ/Supply of mist eliminators for FGD absorbers“ 

 Прогнозна стойност без ДСС: 660 000 евро 

 Вид на процедура: Договаряне без предварителна програма за участие на 

основание чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 буква „б“ и ал. 2 ЗОП 

(избраният ред се прилага, когато поръчката може да бъде реализирана само 

от определен изпълнител, тъй като липсва на конкуренция поради наличие на 

техническа причина) 

 Дата на откриване: 19.04.2022 г. 

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към дата 13.06.2022 г.) 
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 Становище на АОП (Д-41 от 19.05.2022 г.): Не може да се приеме, че са 

налице изискванията за прилагане на избраното правно основание 

(прилагането на избраното правно основание не е безспорно доказано). 

 Публикувано становище (от възложителя) : Да, на дата 19.05.2022 г.  


