
                               Проверки на Агенцията по обществени поръчки  

                             за периода 11.07.2022 г. – 22.07.2022 г. 

 

Осъществен 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:  МЗ, МВР, Агенция „Митници“, 

Община Стара Загора, УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, 

Община Попово 

o Издадени становища:  6 броя  

 

 

1. Министерство на здравеопазването 

 

 УНП в РОП: 00080-2022-0028 

 Предмет на обществената поръчката: „Разработване на специализиран 

лабораторен софтуер по проект BG16M1OP002-1.011-0001 „Подобряване 

мониторинга на качеството на питейните води” 

 Обособени позиции: Не 

 Срок за изпълнение: 5 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 500 000 лв. 

 Критерий за възлагане: Оптимално съотношение качество/цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Да 

 Становище на АОП (КСИ-14 от 21.07.2022 г.): Не са установени 

несъответствия с изискванията на ЗОП. 

 Публикувано становище (от възложителя) : Да, на 22.07.2022 г. 

 

2. Министерство на вътрешните работи 

 

 УНП в РОП: 00752-2022-0027 

 Предмет на обществената поръчката: „Осигуряване на съвременни 

защитни средства на органите за пожарна безопасност и защита на 

населението за извършване на действия при пътно-транспортни 

произшествия“ 
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 Обособени позиции: Не 

 Срок за изпълнение: 15 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 750 000 лв. 

 Критерии за възлагане: Оптимално съотношение цена/качество 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

 Становище на АОП (КСИ-66 от 11.07.2022 г.): Не са установени 

несъответствия с изискванията на ЗОП. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 13.07.2022 г. 

 

 

3. Агенция „Митници“ 

 

 УНП в РОП: 00334-2022-0023 

 Предмет на обществената поръчката: „Развитие и въвеждане на 

Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект по МКС 

„Подобряване на националната система за внос“ и по отношение на „Склад 

от данни на АМ и справки в информационната платформа Cognos“ и Модул 

„Анализ на риска“ (МАР)“ 

 Обособени позиции: Да, 2 бр. 

 Срок за изпълнение: 30.11.2023 г. 

 Прогнозната стойност без ДДС: 2 000 000 лв. 

 Критерии за възлагане: Оптимално съотношение цена/качество 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Да 

 Становище на АОП (КСИ-86 от 15.07.2022 г.): Не са взети предвид всички 

направените препоръки на АОП от първия етап на контрол, като 

възложителят е изпратил мотиви (относно преизчисляването на оборота на 

участниците – чуждестранни лица, различните дефиниции за „сходен 

предмет“ и методът за оценка по техническия показател). Запазен е 

подходът за оценка на техническия показател, отчитащ начина на 

изложение и пълнотата на информацията, а не качеството и нивото на 

изпълнение. Възложителят следва да може да докаже, че същият позволява 

избор на икономически най-изгодното предложение. 

 Публикувано становище (от възложителя) : Да, на 22.07.2022 г. 

 

 

4. Община Стара Загора 

 

 УНП в РОП: 00774-2022-0059 

 Предмет на обществената поръчката: „Избор на изпълнител за 

предоставяне на услуга по oрганизиране и провеждане на посещения за 

международен обмен на опит и добри практики, както и провеждане на 

младежки лагери по проект BGLD1.003-0003 „Международен младежки 

център - мисли локално, действай глобално!“, финансиран от ФМ на ЕИП 
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2014-2021 чрез програма „Местно развитие, намаляване на бедността и 

подобрено включване на уязвими групи“ 

 Обособени позиции: Не 

 Срок за изпълнение: 01.07.2023 г. 

 Прогнозната стойност без ДДС: 416 531.84 лв. 

 Критерии за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Да 

 Становище на АОП (КСИ- 109 от 15.07.22 г.) : Във връзка с препоръка от 

първия етап на контрола са направени промени, касаещи изискването за 

годност за упражняване на професионалната дейност, но не е посочена 

възможността за удостоверяване на изискването за годност от 

чуждестранни лица чрез еквивалентен документ при подаване на оферта 

(респ. при поискване от комисията в хода на процедурата).  

 Публикувано становище (от възложителя): Не (към дата 27.07.2022 г.). 

Не е спазен законоустановеният срок. 

 

 

5. Университетска многопрофилна болница за активно лечение 

„Света Екатерина“ ЕАД 

 

 УНП в РОП: 00010-2022-0020 

 Предмет на обществената поръчката: „Доставка, монтаж, въвеждане в 

експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване на апарат-

компютърен томограф за Отделение по образна диагностика при УМБАЛ 

"Света Екатерина" ЕАД“ 

 Обособени позиции: Не 

 Срок за изпълнение: 24 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 3 600 000 лв. 

 Критерии за възлагане: Оптимално съотношение цена/качество 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

 Становище на АОП (КСИ-112 от 21.07.2022 г): Не са установени 

несъответствия с изискванията на ЗОП. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 25.07.2022 г. 

 

 

6. Община Попово 

 

 УНП в РОП: 00012-2022-0016 

 Предмет на обществената поръчката: „Специализиран превоз на деца 

в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на 

територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени 

позиции“ 

 Обособени позиции: Да, 17 бр. 

 Срок за изпълнение: 14.07.2023 г. 
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 Прогнозната стойност без ДДС: 463 618.60 лв. 

 Критерии за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

 Становище на АОП (КСИ-114 от 18.07.2022 г.): Към изискването 

участниците да притежават застраховки „Гражданска отговорност” на 

автомобилистите и „Злополука” на пътниците в средствата за обществен 

превоз е добавен неотносим към него текст, според който чуждестранни 

лица трябва да представят документ, удостоверяващ правото да извършват 

възлаганите услуги в Република България, вкл. регистрация, когато е 

необходимо.  

Относно срока за обжалване е посочено „съгласно чл. 197 от ЗОП“ (предвид 

вида на  процедурата, приложимата норма е чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП). 

 Публикувано становище (от възложителя) : Да, на 19.07.2022 г. 


