
Проверки на Агенцията по обществени поръчки 

за период 13.06.2022 г. – 24.06.2022 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: ДП „Български спортен тотализатор“, 

Агенция „Митници“, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, Министерски 

съвет, Община Бобов дол, Община Русе, ДП „НКЖИ“, ЕЙ И ЕС - 

3С МАРИЦА ИЗТОК І ЕООД, Община Кърджали, АЕЦ 

„Козлодуй“ ЕАД 

o Издадени становища: 11 броя  

 

 

1. ДП „Български спортен тотализатор“ 

 

 УНП в РОП: 04666-2022-0001 

 Предмет на обществената поръчка: „Популяризиране на Държавно 

предприятие „Български спортен тотализатор“ (ДП БСТ) на територията на 

Столичното метро, с три обособени позиции” 

 Прогнозна стойност без ДСС: 1 947 686 лв. 

 Вид на процедура: Договаряне без предварително обявление на основание 

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

предметът на поръчката може да бъде реализиран само от определен 

изпълнител, тъй като липсва на конкуренция поради наличие на технически 

причини) 

 Дата на откриване: 11.05.2022 г. 

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

 Становище на АОП (Д-49 от 14.06.2022 г.): Прилагането на избраното правно 

становище се счита за обосновано и законосъобразно. 

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

 

https://app.eop.bg/today/209515


2. Агенция „Митници“  

 

 УНП в РОП: 00334-2022-0018 

 Предмет на обществената поръчка: „Възстановяването на техническата 

изправност на мобилна рентгенова система MT1213DE, сериен № 10444, 

разположена на ГКПП Калотина, увредена вследствие инцидент на 

17.07.2021г.“ 

 Прогнозна стойност без ДСС: 303 150 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: 13.05.2022 г. 

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

 Становище на АОП (Д-52 от 17.06.2022 г.): Прилагането на избраното правно 

становище се счита за обосновано и законосъобразно. 

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

 

3. „Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна 

медицина Н.И. Пирогов“ ЕАД 

 

 УНП в РОП: 00693-2022-0010 

 Предмет на обществената поръчка: „Абонаментно обслужване на 

медицинска техника, производство на фирма "Siemens Halthineers®", 

инсталирана в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД“ 

 Прогнозна стойност без ДСС: 1 290 945.60 лв. 

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

79, ал. 1, т. 3, б. „в“ и ал. 2 от 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: 05.05.2022 г. 

 Сключен договор: Не 

 Становище на АОП (Д-47 от 14.06.2022 г.): Възложителят не е доказал по 

безспорен начин, че поканеното в договарянето лице притежава изключителни 

права за реализиране на дейностите, предмет на поръчката. 

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

Забележка: Има решение за прекратяване на процедурата от 16.06.2022 г. 
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4. Министерския съвет 

 

 УНП в РОП: 00270-2022-0008 

 Предмет на обществената поръчка: „Приготвяне, пакетиране и доставка на 

готова храна за бягащи от войната в Украйна, получили временна закрила в 

Република България“ по 29 обособени позиции“ 

 Прогнозна стойност без ДСС: 8 669 724.77 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, с цел преодоляване на 

последици, когато 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: 21.06.2022 г. 

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

 Становище на АОП (Д-71 от 23.06.2022 г.): Прилагането на избраното правно 

основание се счита за обосновано и законосъобразно. 

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

 

5. Община Бобов дол 

 

 УНП в РОП: 00599-2022-0009 

 Предмет на обществената поръчка: „Реконструкция и рехабилитация на 

водопроводната мрежа в квартал Миньор и улица Свети Спас, гр. Бобов дол, 

община Бобов дол“ 

 Прогнозна стойност без ДСС: 1 917 855.74 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, с цел преодоляване на последици, когато 

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: 26.05.2022 г.  

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към дата: 27.06.2022 г.) 
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 Становище на АОП (Д-58 от 24.06.2022 г.): Възложителят не е аргументирал 

и доказал наличието на изключителни обстоятелства по смисъла на § 2, т. 17 

от ДР на ЗОП. С възлагането си цели трайно решаване на многогодишни 

проблеми, за което е приложим общият ред по ЗОП. Към момента на 

провеждане на договаряне не е осигурено финансиране за изпълнението на 

договора, във връзка с което невъзможността за провеждане на конкурента 

процедура остава недоказана. Изложените от възложителя мотиви и 

представените в тяхна подкрепа документи не обосновават изискванията за 

прилагане на избраното правно основание. 

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

 

6. Община Русе 

 

 УНП в РОП: 00115-2022-0031 

 Предмет на обществената поръчка: „Събиране на битови отпадъци на 

територията на 13 населени места, с.о. ДЗС, кварталите: „Средна Кула“, 

„Долапите“ и „Образцов Чифлик“ на територията на община Русе и 

транспортирането им до съоръжения/инсталации за третиране на отпадъци” 

 Прогнозна стойност без ДСС: 1 138 110,40 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, с цел преодоляване на последици, когато 

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: 16.05.2022 г. 

 Сключен договор: Да, публикуван на дата 03.06.2022 г. 

 Становище на АОП (Д-54 от 21.06.2022 г.):  Не са представени доказателства. 

Предходният договор е сключен след прилагане на същото правно основание, 

като изпълнението му е продължило 12 месеца. Не е доказано, че възложителят 

няма вина за непровеждането на конкурентна процедура през този период. 

 Публикувано становище (от възложителя) : Да, на дата 21.06.2022 г. 
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7. Национална компания „Железопътна инфраструктура“ ДП (ДП НКЖИ) 

 

 УНП в РОП: 00233-2022-0018 

 Предмет на обществената поръчка: „Предоставяне на обществени 

електронни съобщителни услуги за нуждите на ДП НКЖИ, за срок от 2 години, 

по обособени позиции” 

 Прогнозна стойност без ДСС: 509 760 лв. 

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

79, ал. 1, т. 10 и ал. 5 от ЗОП (основанието се прилага, когато е необходимо 

повторение на строителство или услуги, възложени от същия възложител на 

първоначалния изпълнител, и когато: 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, може да се приложи не по-късно от 

три години след сключване на първоначалния договор 

 Дата на откриване: 13.05.2022 г. 

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

 Становище на АОП (Д-51 от 16.06.2022 г.): Прилагането на избраното правно 

становище се счита за обосновано и законосъобразно. 

 Публикувано становище (от възложителя) : Да, на дата 21.06.2022 г. 

 

8. ЕЙ И ЕС - 3С МАРИЦА ИЗТОК І ЕООД 

 

 УНП в РОП: 05242-2022-0016 

 Предмет на обществената поръчка: „Модификация и регулярни дейности 

по поддръжка на индустриална мрежа за ALSPA P320 Системата за 

управление на територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток 1“ 

 Прогнозна стойност без ДСС: 2 000 000 лв. 

 Вид на процедура: Договаряне без предварителна покана за участие на 

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

(основанието се прилага, когато поръчката може да бъде реализирана само от 

определен изпълнител поради наличие на изключителни права, вкл. права на 

интелектуална собственост).  
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 Дата на откриване: 13.05.2022 г. 

 Сключен договор: Да, публикуван на 14.06.2022 г. 

 Становище на АОП (Д-53 От 20.06.2022 г.): Възложителят е аргументирал и 

доказал, че поканеното в договарянето лице притежава изключителни права за 

изпълнение на възлаганите услуги, но не е изяснил дали те са възникнали при 

спазване на законодателството в областта на обществените поръчки. 

 Публикувано становище (от възложителя) : Да, на дата 21.06.2022 г. 

 

9. ЕЙ И ЕС – ЗС МАРИЦА ИЗТОК І ЕООД 

 

 УНП в РОП: 05242-2022-0015 

 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на резервни части, 

изпитания и ремонт на клапани от номенклатурата на SEMPELL/ EMERSON“ 

 Прогнозна стойност без ДСС: 1 500 000 евро 

 Вид на процедура: Договаряне без предварителна покана за участие на 

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

(основанието се прилага, когато поръчката може да бъде реализирана само от 

определен изпълнител поради наличие на изключителни права, вкл. права на 

интелектуална собственост). 

 Дата на откриване: 11.05.2022 г. 

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

 Становище на АОП (Д-50 от 15.06.2022 г.): Необходими са допълнителни 

аргументи и доказателства, които да удостоверяват наличие на изключителни 

права за изпълнение на възлаганата дейност. 

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

 

10. Община Кърджали 

 

 УНП в РОП: 00322-2022-0022 

 Предмет на обществената поръчка: „Проектиране, аварийно почистване и 

укрепване на корито по поречието на дере в регулационните граници и 

възстановяване на разрушена канализация и водостоци в с. Мост, община 

Кърджали и осъществяване на авторски надзор“ 

 Прогнозна стойност без ДСС: 1 371 625 лв. 

 Вид на процедура: Пряко договаряне на основание чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП 

(При необходимост от неотложно възлагане на поръчката поради 

изключителни обстоятелства по смисъла на § 2, т. 17 от ДР на ЗОП ; → не е 

възможно спазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 ЗОП, както и на съкратените 
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срокове при спешно възлагане по чл. 178, ал. 4 ЗОП; → обстоятелствата, с 

които се обосновава наличието на неотложност, не се дължат на възложителя). 

 Дата на откриване: 17.05.2022 г. 

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

 Становище на АОП (Д-55 от 23.06.2022 г.): Изложените аргументи и 

представените документи не доказват, че са налице изискванията за прилагане 

на избраното правно основание. 

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

е спазен законоустановеният срок.  

 

11. „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД 

 

 УНП в РОП: 00322-2022-0022 

 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на блок крайни 

изключватели тип: МСП-А-44-К“ 

 Прогнозна стойност без ДСС: 350 000 лв. 

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

79, ал. 1, т. 6 от ЗОП (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, когато 

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: 23.05.2022 г. 

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

 Становище на АОП (Д-57 от 23.06.2022 г.): Прилагането на избраното 

правно основание се счита за обосновано и законосъобразно. Възложителят 

следва да разполага с доказателства, че не e налице конкуренция между 

няколко лица. 

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

е спазен законоустановеният срок.  
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