
Проверки на Агенцията по обществени поръчки 

за период 27.06.2022 г. – 08.07.2022 г. 

 

Осъществен контрол върху процедури на договаряне 

Проверяваните процедури следва да се прилагат по изключение, само при 

наличие на посочени в Закона за обществените поръчки условия. 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: Община Монтана, Агенция 

„Митници“, НОИ, Община Белово, Община Стара Загора 

o Издадени становища: 5 броя  

 

 

1. Община Монтана 

 

 УНП в РОП: 00019-2022-0020 

 Предмет на обществената поръчка: „Изографисване на православен храм 

„Св. Дух”, гр. Монтана 

 Прогнозна стойност без ДДС: 420 000 лв. 

 Вид на процедура: Договаряне без предварително обявление на основание 

чл. 79, ал. 1, т. 3 буква „а“ (основанието се прилага, когато предметът на 

поръчката може да бъде реализиран само от определен изпълнител, тъй като 

целта на поръчката е да се създаде или да се придобие уникално произведение 

на изкуството или творчески продукт) 

 Дата на откриване: 01.06.2022 г. 

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към дата: 13.07.2022 г.) 

 Становище на АОП (Д-61 от 01.07.2022 г.): Приема се, че са налице 

предпоставките за прилагане на избраното правно основание. 

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

спазен законоустановения срок. 

 

 

 

https://app.eop.bg/today/208965


2. Агенция „Митници“  

 

 УНП в РОП: 00334-2022-0019 

 Предмет на обществената поръчка: „Извънгаранционно пълно сервизно 

обслужване на мобилна рентгенова система за проверка на транспортни 

средства и контейнери-ZBV 455 (на шаси Мерцедес), произведена от American 

Science and Engineering – AS&E” 

 Прогнозна стойност без ДДС: 409 200 лв.   

 Вид на процедура: Договаряне без предварително обявление на основание 

чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ и ал. 2 ЗОП (основанието се прилага, когато 

предметът на поръчката може да бъде реализиран само от определен 

изпълнител поради наличие на изключителни права, вкл. права на 

интелектуална собственост) 

 Дата на откриване: 01.06.2022 г. 

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към дата: 06.07.2022г.) 

 Становище на АОП (Д-62 от 30.06.2022 г.): Прилагането на избраното правно 

основание се счита за обосновано и законосъобразно. 

 Публикувано становище (от възложителя) : Да, на дата 30.06.2022 г.  

 

3. Национален осигурителен институт (НОИ) 

 

 УНП в РОП: 00145-2022-0049 

 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на нерециклирана копирна 

хартия за нуждите на ЦУ и ТП на НОИ“ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 595 000 лв. 

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

79, ал. 1, т. 4 от ЗОП (основанието се прилага при необходимост от неотложно 

възлагане на поръчката, поради настъпване на изключителни обстоятелства по 

смисъла на § 2, т. 17 от ДР на ЗОП, когато за преодоляване на последиците 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: 31.05.2022 г. 

 Сключен договор: Да, публикуван на 08.07.2022 г. 

 Становище на АОП (Д-60 от 28.06.2022 г.): Изложените от възложителя 

мотиви не обосновават наличие на изискванията за прилагане на избраното 

правно основание. 

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

https://app.eop.bg/today/212477
https://app.eop.bg/today/214545


4. Община Белово 

 

 УНП в РОП: 00112-2022-0007 

 Предмет на обществената поръчка: „Реконструкция и подмяна на 

вътрешна водопроводна мрежа – гр. Белово“ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 3 185 808.05 лв. 

 Вид на процедура: Договаряне без предварително обявление на основание 

чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП (основанието се прилага при необходимост от 

неотложно възлагане на поръчката, поради настъпване на изключителни 

обстоятелства по смисъла на § 2, т. 17 от ДР на ЗОП, когато за преодоляване 

на последиците 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: 07.06.2022 г. 

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към дата: 13.07.2022г.) 

 Становище на АОП (Д-64 от 29.06.2022 г.): Възложителят не е представил 

доказателства. От изложените в решението за откриване на договарянето 

мотиви не може да се приеме, че са налице изискванията за прилагане на 

избраното правно основание. 

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

спазен законоустановения срок. 

 

5. Община Стара Загора 

 

 УНП в РОП: 00774-2022-0050 

 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на пресни плодове и 

зеленчуци за нуждите на общинските заведения на територията на община 

Стара Загора“ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 442 030.62 лв. 

 Вид на процедура: Договаряне без предварително обявление на основание 

чл. 79, ал. 1, т. 4 ЗОП (основанието се прилага при необходимост от неотложно 

възлагане на поръчката, поради настъпване на изключителни обстоятелства по 

смисъла на § 2, т. 17 от ДР на ЗОП, когато за преодоляване на последиците 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: 07.06.2022 г.  

https://app.eop.bg/today/216551
https://app.eop.bg/today/215582


 Сключен договор: Няма публикуван договор (към дата: 13.07.2022 г.) 

 Становище на АОП (Д-63 от 06.07.2022 г.): За законосъобразното прилагане 

на избраното правно основание са необходими допълнителни аргументи и 

доказателства за установяване на всяко от поставените в чл. 79, ал. 1, т. 4 от 

ЗОП изисквания. 

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

спазен законоустановения срок. 


