
                               Проверки на Агенцията по обществени поръчки  

                             за период 13.06.2022 г. – 24.06.2022 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: ВМА, „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД, „Електроразпределение север“ АД, Агенция по 

заетостта, СА „Д. А. Ценов“, Община Велико Търново, Община 

Карнобат, „Топлофикация София“ ЕАД 

o Издадени становища: 8 броя  

 

 

1. Военномедицинска академия 

 

 УНП в РОП: 00085-2022-0040 

 Предмет на обществената поръчката: Приготвяне и доставка на готова 

храна за нуждите на Военномедицинска академия и структурите ѝ в страната 

по обособени позиции 

 Обособени позиции: Да, 6 бр. 

 Срок за изпълнение: 24 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 6 190 000 лв. 

 Критерии за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

 Становище (КСИ-62 от 13.06.2022 г.): Не са взети предвид препоръки от 

първия етап, касаещи подхода за оценка на офертите (запазено е оценяването 

единствено въз основа на сумирани единични цени, без отчитане на 

прогнозните количества на закупуваните артикули), изискването за оборот и 

нуждата от добавяне на информация в обявлението относно документите, чрез 

които се доказва изисквания специфичен оборот. Многобройните съкращения 

в обявлението затрудняват разбирането на условията за участие в процедурата. 

 Публикувано становище (от възложителя) : Да, на 14.06.2022 г. 
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2. „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД 

 

 УНП в РОП: 01379-2022-0088 

 Предмет на обществената поръчката: Възстановяване на 

антикорозионното покритие на съществуващи стоманени конструкции и 

електросъоръжения от електропреносната мрежа 

 Обособени позиции: Да, 2 бр. 

 Срок за изпълнение: 48 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 24 900 000 лв. 

 Критерии за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

 Становище (КСИ-67 от 14.06.2022 г.): Във връзка с изискването участниците 

да разполагат с технически лица с определена квалификационна група за 

безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, необходимо е за 

чуждестранните лица да се допусне еквивалентна квалификация. Също така е 

установено несъответствие между условието за брой технически лица с 

определена квалификационна група в обявлението и записаното в 

техническата спецификация. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 20.06.2022 г. 

 

 

3. „Електроразпределение север“ АД 

 

 УНП в РОП: 00609-2022-0020 

 Предмет на обществената поръчката: Доставка на шунтови реактори за 

СрН и НН по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение 

Север“ АД 

 Обособени позиции: Да, 2 бр. 

 Срок за изпълнение: 24 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 300 000 лв. 

 Критерии за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

 Становище (КСИ-76 от 17.06.2022 г.): Не са взети предвид препоръки от 

първия етап на контрола, касаещи осигуряване на необходимата информация 

относно максималната стойност на договора и/или количествените му 

параметри, позволяваща на стопанските субекти да определят не само 

характера, но и обхвата на поръчката, за да преценят дали да участват в 

процедурата. В изпратените мотиви условието реакторите да са произведени 

не по-рано от шест месеца е аргументирано с възможността да се достави 

залежала стока, която да окаже негативно влияние върху функционалните 
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качества на продукта. Възложителят следва да може да обоснове, че 

посоченият риск не може да бъде преодолян по друг начин. 

 Публикувано становище (от възложителя) : Да, на 20.06.2022 г. 

 

 

4. Агенция по заетостта 

 

 УНП в РОП: 00311-2022-0012 

 Предмет на обществената поръчката: „Услуги по почистване и 

хигиенизиране на сградния фонд на Агенция по заетостта, включително на 

прилежащите към сградния фонд външни общи площи (площи, отстоящи до 3 

м. около сградите и пешеходните алеи) и извършване на дейностите по 

периодична дезинфекция, дезинсекция и дератизация на сградния фонд на 

Агенция по заетостта, като дейностите по дератизация се извършват само в 

Централна администрация” по обособени позиции 

 Обособени позиции: Да, 2 бр. 

 Срок за изпълнение: 24 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 1 566 666.67 лв. 

 Критерии за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

 Становище (КСИ- 87 от дата 14.06.2022 г.) : Във връзка с препоръката от 

първия етап на контрола възложителят да прецени дали възлаганите дейности 

не представляват интерес за различен кръг лица (респ. дали не следва да се 

осигурят с отделни процедури за обществени поръчки), не са изпратени 

мотиви, като предметът на поръчката не е променен. Заложено е изискване 

„към момента на подписване на договор за възлагане на обществена поръчка 

и в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП, българското лице следва да бъде 

вписано в публичната база данни за лицата, извършващи ДДД по чл. 13, ал 1 

от Наредба № 1 от 5 януари 2018 г.“. Разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 ЗОП 

касае избрания изпълнител, независимо дали той е местно или чуждестранно 

лице.  

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 15.06.2022 г. 

 

 

5. Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ 

 

 УНП в РОП: 00202-2022-0003 

 Предмет на обществената поръчката: Доставка на нетна активна 

електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща 

група за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ 

 Обособени позиции: Не 
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 Срок за изпълнение: 18 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 420 000 лв. 

 Критерии за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

 Становище (КСИ-92 от 21.06.2022 г): Становището на АОП от първия 

контрол на проверка не е съобразено, доколкото са направени промени, но не 

във всички релевантни документи. Посоченият е срок за получаване на оферти 

е под минимално допустимия по чл. 74 ЗОП и не съвпада с посочения в 

обособения раздел на процедурата в ЦАИС ЕОП. 

 Публикувано становище (от възложителя): Не (към 06.07.2022 г.) Не е 

спазен законоустановеният срок. 

Забележка: Има решение за прекратяване на процедурата от 22.06.2022 г. 

 

6. Община Велико Търново 

 

 УНП в РОП: 00073-2022-0037 

 Предмет на обществената поръчката: Доставка и монтаж на отоплителни 

устройства за битово отопление на пелети и радиатори в град Велико Търново 

 Обособени позиции: Не 

 Срок за изпълнение: 28 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 388 308.33 лв. 

 Критерии за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Да 

 Становище (КСИ-94 от 20.06.2022 г.): Не са установени несъответствия с 

изискванията на ЗОП. 

 Публикувано становище (от възложителя) : Да, на 20.06.2022 г. 

 

7. Община Карнобат 

 

 УНП в РОП: 00190-2022-0014 

 Предмет на обществената поръчката: „Доставка на нетни количества 

активна електрическа енергия (средно/ниско напрежение) и избор на 

координатор на балансираща група за нуждите на Община Карнобат и ОП 

„БКРД“, гр. Карнобат“ 

 Обособени позиции: Да, 2 бр. 

 Срок за изпълнение: 12 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 900 000 лв. 

 Критерии за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Да 

 Становище (КСИ-95 от 23.06.2022 г.): В обявлението са посочени 

основанията за отстраняване по чл. 55 ЗОП, но и тези по чл. 54 ЗОП, както и 

https://app.eop.bg/today/212775
https://app.eop.bg/today/213055


специфичните национални основания, макар информация за тях да се съдържа 

в документацията. 

 Публикувано становище (от възложителя) : Да, на 24.06.2022 г. 

 

8. „Топлофикация София“ ЕАД 

 

 УНП в РОП: 00277-2022-0013 

 Предмет на обществената поръчката: „Печат, сгъване, пликоване и 

доставка на писма, съобщения и фактури до потребители на топлинна енергия“ 

 Обособени позиции: Не 

 Срок за изпълнение: 24 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 4 500 000 лв. 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

 Критерии за възлагане: Оптимално съотношение качество/цена 

 Становище (КСИ-259 от 17.06.2022 г.): В обявлението не е предвидено преди 

сключване на договора представяне на удостоверение за данъчна регистрация 

и еквивалентни документи за изпълнители – чуждестранни лица съгласно 

изискването на чл. 70 ППЗОП. Посочената от възложителя система за 

управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 или еквивалентен, не е 

означена чрез съответната серия европейски стандарти. В обявлението не е 

посочен срокът на валидност на офертите. Методът на оценяване по 

подпоказатели „Технически възможности за предоставяне на услуга 

електронни документи“ и „Технически възможности за предоставяне на 

електронен архив“, е спорен, доколкото отчита само броя на предложените 

допълнителни функционалности, но не и качествените им разлики.  

 Публикувано становище (от възложителя): Не (към дата 06.07.2022 г.). Не 

е спазен законоустановеният срок. 
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