
Проверки на Агенцията по обществени поръчки 

за период 11.07.2022 г. – 22.07.2022 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: „Информационно обслужване“ АД, 

Община Бургас, Агенция „Митници“, АЕЦ Козлодуй, БДЖ – 

Пътнически превози 

o Издадени становища: 5 броя  

 

 

1. „Информационно обслужване“ АД 

 

 УНП в РОП: 05948-2022-0023 

 Предмет на обществената поръчка: „Осигуряване продължаване на 

поддръжката на лицензи за софтуерни продукти ARBUTUS за нуждите на 

Национална агенция по приходите (НАП)” 

 Прогнозна стойност без ДДС: 304 317 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: 21.06.2022 г. 

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към дата: 25.07.2022 г.) 

 Становище на АОП (Д-70 от 19.07.2022 г.): Прилагането на избраното правно 

основание се счита за обосновано и законосъобразно. 

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

 

2. Община Бургас 

 

https://app.eop.bg/today/204220


 УНП в РОП: 00797-2022-0040 

 Предмет на обществената поръчка: „Организиране на музикален фестивал 

„Spice Music Festival, 2022” 

 Прогнозна стойност без ДДС: 208 333.33 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: 22.06.2022 г. 

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към дата: 25.07.2022г.) 

 Становище на АОП (Д-72 от 20.07.2022 г.): Приема се, че са налице условията 

за прилагане на избраното правно основание. 

 Публикувано становище (от възложителя) : Да, на дата 21.07.2022 г.  

 

3. Агенция „Митници“ 

 

 УНП в РОП: 00334-2022-0022 

 Предмет на обществената поръчка: „Договаряне за предоставяне на 

физическа охрана и охрана с технически системи за сигурността на Агенция 

„Митници“ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 452 690.40 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, 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 следва да не се дължат на възложителя). 

 Дата на откриване: 23.06.2022 г. 

 Сключен договор: Да, публикуван на 21.07.2022 г. 

 Становище на АОП (Д-74 от 22.07.2022 г.): Необходими са допълнителни 

аргументи, които да установят неизяснените изисквания за прилагане на 

избраното правно основание. 

 Публикувано становище (от възложителя):  Не (към дата 25.07.2022 г.). Не 

е спазен законоустановения срок. 

 

 

https://app.eop.bg/today/220108
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4. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 

 

 УНП в РОП: 00353-2022-0151 

 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на специфични резервни 

части за компресори, производство NEUMAN&ESSER GROUP “ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 518 696,78 лв. 

 Вид на процедура: Договаряне без предварителна покана за участие на 

основание чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 6 ЗОП (прилаганото правно 

основание се използва, когато е налице  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. 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: 20.06.2022 г. 

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към дата: 25.07.2022г.) 

 Становище на АОП (Д-69 от 14.07.2022 г.): Прилагането на избраното правно 

основание се счита за обосновано и законосъобразно. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 15.07.2022 г. 

 

 

5. „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД 

 

 УНП в РОП: 01605-2022-0010 

 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на 4 бр. моторни колооси К2, 

комплект, за електрически локомотиви Siemens Х4-Е-Lok-D серия 80, 

собственост на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД“ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 1 051 686,87 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, б. „в“ и ал. 2 от ЗОП 

(основанието се прилага когато поръчката може да бъде изпълнена само от 

определен изпълнител поради наличие на изключителни права, включително 

на права на интелектуална собственост). 

 Дата на откриване: 16.06.2022 г.  

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към дата: 25.07.2022 г.) 

 Становище на АОП (Д-67 от 13.07.2022 г.): За законосъобразното прилагане 

на избраното правно основание са необходими допълнителни аргументи и 

доказателства, от които да се установяват поставените в чл. 79, ал. 1, т. 3, б. 

„в“ и ал. 2 от ЗОП изисквания. 

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