
Проверки на Агенцията по обществени поръчки 

                             за период 30.05.2022 г. - 10.06.2022 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: Южноцентрално държавно 

предприятие, Областна дирекция по безопасност на храните – 

Плевен, Югоизточно държавно предприятие 

o Издадени становища: 3 броя  

 

 

1. Южноцентрално държавно предприятие 

 

 УНП в РОП: 02718-2022-0140 

 Предмет на обществената поръчка: Поддръжка, актуализация и 

абонаментно обслужване на счетоводен програмен продукт „Ривал”, внедрен 

в централно управление на "ЮЦДП" - Смолян и териториалните му поделения 

 Прогнозна стойност без ДСС: 220 320 лв. 

 Вид на процедура: Пряко договаряне на основание чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 

79, ал. 1, т. 3, б. „в“ и ал. 2 от ЗОП (поръчката може да бъде изпълнена само от 

определен изпълнител поради наличие на изключителни права, включително 

на права на интелектуална собственост) 

 Дата на откриване: 04.05.2022 г. 

 Сключен договор: Да, публикуван на 26.05.2022 г. 

 Становище на АОП (Д-45 от 01.06.2022 г.): От представените аргументи и 

доказателства се установява, че прилагане на избраното правно основание не 

е обосновано. 

 Публикувано становище (от възложителя): Не, към дата 20.06.2022 г.. Не е 

спазен законоустановения срок.  

 

https://app.eop.bg/today/205514


2. Областна дирекция по безопасност на храните - Плевен 

 

 УНП в РОП: 05419-2022-0003 

 Предмет на обществената поръчка: „Мероприятия по принудително 

умъртвяване, загробване на животните, унищожаване и загробване на яйца и 

странични животински продукти, фураж и всеки друг контаминиран материал, 

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. № 5840-0262, № 5890-0148, № 

2BG15203 представляващи птицеферми, предназначени за отглеждане на 

патици-мюлари, пекински патици и кокошки носачки“. 

 Прогнозна стойност без ДСС: 230 000 лв. 

 Вид на процедура: Договаряне без предварително обявление на основание 

чл. 79, ал. 1, т. 4 ЗОП (необходимост от неотложно възлагане на поръчката, 

поради настъпване на изключителни обстоятелства по смисъла на § 2, т. 17 от 

ДР на ЗОП; за преодоляване на последиците не могат да бъдат спазени 

сроковете, включително съкратените, за провеждане на конкурентна 

процедура по ЗОП и обстоятелствата, с които се обосновава неотложността, 

не се дължат на възложителя)  

 Дата на откриване: 04.05.2022г. 

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

 Становище на АОП (Д-46 от 09.06.2022 г.): За законосъобразното прилагане 

на избраното правно основание са необходими допълнителни доказателства и 

аргументи за изясняване на всяко от изискванията на правното основание. 

 Публикувано становище (от възложителя): Не, към дата: 20.06.2022 г. Не е 

спазен законоустановеният срок.  

 

3. Югоизточно държавно предприятие 

 

 УНП в РОП: 02716-2022-0102 

 Предмет на обществената поръчка: „Поддръжка, актуализация и 

абонаментно обслужване на счетоводен програмен продукт „Ривал“, внедрен 

в централното управление на ЮИДП ДП и териториалните му поделения за 

срок от 36 месеца“ 

 Прогнозна стойност без ДСС: 213 840 лв. 

 Вид на процедура: Пряко договаряне на основание чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 

79, ал. 1, т. 3, буква „в“ и ал. 2 ЗОП (поръчката може да бъде изпълнена само 

от определен изпълнител поради наличие на изключителни права, 

включително на права на интелектуална собственост) 

https://app.eop.bg/today/209588
https://app.eop.bg/today/206445


 Дата на откриване: 10.05.2022 г. 

 Сключен договор: Да, 1 бр., публикуван на 01.06.2022 г. 

 Становище на АОП (Д-48 от 07.06.2022 г.): Не са представени доказателства, 

а изложените в мотивите обстоятелства не обосновават законосъобразното 

прилагане на избраното правно основание. 

 Публикувано становище (от възложителя): Не, към дата 20.06.2022 г. Не е 

спазен законоустановеният срок.  

 


