
                               Проверки на Агенцията по обществени поръчки  

                             за период 27.06.2022 г. – 08.07.2022 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. Тя 

обхваща решението и обявлението, с които се оповестява откриването, 

техническата спецификация и методиката за оценка, когато е приложимо (респ. 

проектите на тези документи при първия етап). 

o Проверени възложители: Община Камено, Община Шумен, 

БИМ, ВВС, ИА „Борба с градушките“, 

Електроразпределителни мрежи Запад АД, СБАЛПФЗ 

София-област 

o Издадени становища:  7 броя  

 

 

1. Община Камено 

 

 УНП в РОП: 01008-2022-0018 

 Предмет на обществената поръчката: „Периодични доставки на 

хранителни продукти за нуждите на Община Камено” 

 Обособени позиции: Да, 2 бр. 

 Срок за изпълнение: 12 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 640 000 лв. 

 Критерии за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

 Становище на АОП (КСИ-93 от 29.06.2022 г.): Добавената информация 

във връзка с препоръки от първия етап (относно посочване на данни, 

касаещи видовете и количествата на доставките и предвидената опция), е 

недостатъчна, т.е. не може да се приеме, че препоръките са съобразени. 

Видно от качената в ЦАИС ЕОП документация, възложителят изисква 

гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 2% от 

стойността му. В обявлението не се съдържа такава информация, макар 

чл.111, ал.4 от ЗОП да изисква посочване на предвидените гаранции и 

техния процент в обявлението, с което се оповестява откриването на 

процедурата. 

 Публикувано становище (от възложителя) : Не (към 21.07.2022 г.). Не е 

спазен законоустановения срок. 

https://app.eop.bg/today/211357


2. Община Шумен 

 

 УНП в РОП: 00138-2022-0030 

 Предмет на обществената поръчката: „Предоставяне на услуги по 

транспортиране и предварително третиране на смесени битови отпадъци и 

биоотпадъци, образувани на територията на Община Шумен“ 

 Обособени позиции: Не 

 Срок за изпълнение: 36 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 13 458 119 лв. 

 Критерии за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

 Становище на АОП (КСИ-96 от 04.07.2022 г.): Възложителят не е 

съобразил препоръка от първия етап (за прецизиране на текстове в проекта 

на техническата спецификация относно разходите за транспортиране на 

отпадъците до инсталацията на изпълнителя), като в АОП не са получени 

писмени мотиви в тази връзка.  

 Публикувано становище (от възложителя): Не (към 21.07.2022 г.). Не е 

спазен законоустановения срок.  

 

 

3. Български институт по метрология 

 

 УНП в РОП: 01200-2022-0005 

 Предмет на обществената поръчката: „Доставка на оборудване за 

нуждите на Националните еталонни лаборатории на Главна дирекция 

„Национален център по метрология“ при Български институт по 

метрология, по обособени позиции“ 

 Обособени позиции: Да, 11 бр. 

 Срок за изпълнение: 12 месеца1 

 Прогнозната стойност без ДДС: 666 667 лв. 

 Критерии за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

 Становище на АОП (КСИ-100 от 07.07.2022 г.): Не са установени 

несъответствия с изискванията на ЗОП. 

 Публикувано становище (от възложителя) : Да, на 08.07.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Обществената поръчка е разделена на обособени позиции с различен срок за изпълнение, като тук е 
посочен само най-дългият от тях. 

https://app.eop.bg/today/213103
https://app.eop.bg/today/213923


4. Военновъздушни сили 

 

 УНП в РОП: 02830-2022-0005 

 Предмет на обществената поръчката: „Доставка на нетна активна ел. 

енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на 

либерализиран пазар за ниво ниско и средно напрежение на военните 

формирования от състава на ВВС“ 

 Обособени позиции: Не 

 Срок за изпълнение: 12 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 9 500 000 лв. 

 Критерии за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

 Становище на АОП (КСИ- 101 от дата 29.06.2022 г.) : Определеният срок 

за получаване на оферти е 31.07.2022 г., докато съгласно чл.28, ал.4 от 

ППЗОП последният срок за получаване на оферти се определя винаги в 

присъствен ден. Като основание за отстраняване е посочено ценово 

предложение с повече от 2 знака след десетичната запетая, което може да 

доведе до отстраняване на най-изгодното за възложителя предложение 

поради формални причини. 

 Публикувано становище (от възложителя): Не (към дата 21.07.2022 г.). 

Не е спазен законоустановения срок. 

 

 

5. Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ 

 

 УНП в РОП: 00894-2022-0003 

 Предмет на обществената поръчката: „Доставка, монтаж и въвеждане 

в експлоатация на 1 (един) комплект радиоелектронна апаратура за 1 (една) 

доплерова цифрова метеорологична радарна станция с „S“ обхват“ 

 Обособени позиции: Не 

 Срок за изпълнение: 14 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 1 158 750 лв. 

 Критерии за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Да 

 Становище на АОП (КСИ-103 от 04.07.2022 г): Направеното в 

обявлението изброяване на основанията за отстраняване не е прецизно по 

отношение на задължителните основания по чл. 54 и чл. 107 от ЗОП. Освен 

това, текстът във връзка с основанието по чл. 54, ал. 1, т. 5 ЗОП е неточно 

формулиран. 

 Публикувано становище (от възложителя): Не (към 21.07.2022 г.) Не е 

спазен законоустановеният срок. 

 

 

 

 

https://app.eop.bg/today/214219
https://app.eop.bg/today/209587


6. Електроразпределителни мрежи Запад АД 

 

 УНП в РОП: 01467-2022-0049 

 Предмет на обществената поръчката: „Строително-монтажни работи с 

реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско 

напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на 

територията на София Област, реф. № РРС 22– 059“ 

 Обособени позиции: Да, 3 бр. 

 Срок за изпълнение: 60 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 4 075 434 лв. 

 Критерии за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

 Становище на АОП (КСИ-104 от 30.06.2022 г.): Не са установени 

несъответствия с изискванията на ЗОП. 

 Публикувано становище (от възложителя) : Да, на 04.07.2022 г. 

 

 

 

7. Специализирана болница за активно лечение по пневмо-

фтизиатрични заболявания – София област 

 

 УНП в РОП: 04290-2022-0001 

 Предмет на обществената поръчката: „Доставка на лекарствени 

продукти за нуждите на СБАЛПФЗ СОФИЯ ОБЛАСТ ЕООД“ 

 Обособени позиции: Не 

 Срок за изпълнение: 24 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 338 754.31 лв. 

 Критерии за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

 Становище на АОП (КСИ-105 от 07.07.2022 г.): Решението за откриване 

на процедурата е подписано с квалифициран електронен подпис от лице, 

различно от посоченото като възложител в раздел VIII на документа. Не е 

съобразена препоръката от първия етап относно добавяне в обявлението на 

информация за вида/естеството и количествата на номенклатурните 

единици, както и препоръката ясно да се посочат основанията по чл. 55, ал. 

1 ЗОП, които възложителят ще приложи в конкретната процедура (добавен 

е текст, който повтаря правната норма и на практика не изяснява дали ще 

се приложи основанието по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП). Освен това, в 

обявлението не се съдържа кратко описание на обстоятелствата относно 

личното състояние, водещи до отстраняване. 

 Публикувано становище (от възложителя) : Не (към 21.07.2022г.) Не е 

спазен законоустановения срок. 

 

https://app.eop.bg/today/212939
https://app.eop.bg/today/215685

