
                               Проверки на Агенцията по обществени поръчки  

                             за периода 08.08.2022 г. – 19.08.2022 г. 

 

Осъществен втори етап на предварителен контрол чрез случаен избор  

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: Столична община, АПИ, Втора 
САГБАЛ – Шейново ЕАД, Община Кюстендил, МБАЛ – Разлог 
ЕООД, Дирекция комуникационни и информационни системи, 
МБАЛ Ботевград ЕООД 

o Издадени становища:  7 броя  

 

 

1. Столична община 
 

 УНП в РОП: 00087-2022-0113 
 Предмет на обществената поръчка: „Изпълнение на програма за 

психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са 
злоупотребявали с наркотични вещества по две обособени позиции“ 

 Обособени позиции: Да, 2 бр. 
 Срок за изпълнение: 6 месеца 
 Прогнозната стойност без ДДС: 395 150 лв. 
 Критерии за възлагане: Оптимално съотношение качество/цена 
 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 
 Становище на АОП (КСИ-119 от 19.08.2022 г.): Решението за откриване на 

процедурата е подписано с квалифициран електронен подпис от лице, 
различно от посоченото като възложител в раздел VIII на документа. 

 Публикувано становище (от възложителя) : Да, на 19.08.2022 г. 
 
 
 
 



2. Агенция „Пътна инфраструктура“ 
 

 УНП в РОП: 00044-2022-0079 
 Предмет на обществената поръчка: „Осъществяване на охрана чрез 

сигнално - охранителна техника /СОТ/ и жива, невъоръжена, денонощна 
охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ-Русе“ 

 Обособени позиции: Не 
 Срок за изпълнение: 36 месеца 
 Прогнозната стойност без ДДС: 241 491,6 лв. 
 Критерии за възлагане: Най-ниска цена 
 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 
 Становище на АОП (КСИ-122 от 08.08.2022 г.): Сред основанията за 

отстраняване на участници от процедурата е и наличието на обстоятелства по 
член 5к, параграф 1 от Регламент (ЕС) 833/2014. Възложителят следва да може 
да обоснове приложимостта на цитираната норма, като има предвид 
договорите за обществени поръчки, към които се отнасят предвидените в 
регламента забрани, и прогнозната стойност на поръчката, определена 
съгласно чл. 21 ЗОП. В техническата спецификация е запазен текст, според 
който избраният за изпълнител участник „се задължава да осигури 
необходимото оборудване за осъществяване предмета на поръчката за 
собствена сметка, в случаите на необходимост от доизграждане на изградената 
в обектите сигнално-охранителна техника /СОТ/“. Възложителя следва да има 
аргументи, че цитираното задължение на изпълнителя попада в предмета на 
поръчката.  

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 09.08.2022 г.  
 
 
3. Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно 

лечение – Шейново ЕАД 
 

 УНП в РОП: 00243-2022-0007 
 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на лабораторни реактиви и 

консумативи“ 
 Обособени позиции: Да, 4 бр. 
 Срок за изпълнение: 12 месеца 
 Прогнозната стойност без ДДС: 768 000,00 лв. 
 Критерии за възлагане: Най-ниска цена 
 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 
 Становище на АОП (КСИ-125 от 08.08.2022г.): Съгласно Приложение № 4, 

част Б, т. 11, б. „в“ от ЗОП всички обстоятелства относно личното състояние, 



които биха довели до отстраняване на участници от процедурата, трябва да са 
посочени в обявлението. В случая е записано само: „Относно личното 
състояние на заинтересованите лица, възложителят няма да прилага 
основанията предвидени в чл. 55 от ЗОП за незадължително отстраняване“. 

 Публикувано становище (от възложителя) : Не (към 29.08.2022 г.). Не е 
спазен законоустановеният срок. 

 

4. Община Кюстендил 
 

 УНП в РОП: 00426-2022-0041 
 Предмет на обществената поръчка: „Закупуване и доставка на 

специализирани камиони за разделно събиране и транспортиране на зелени 
отпадъци“ 

 Обособени позиции: Не 
 Срок за изпълнение: 180 дни 
 Прогнозната стойност без ДДС: 399 000,00 лв. 
 Критерии за възлагане: Оптимално съотношение качество/цена 
 Финансиране със средства от Европейския съюз: Да 
 Становище на АОП (КСИ- 127 от дата 10.08.2022 г.): Не са установени 

несъответствия с изискванията на ЗОП. 
 Публикувано становище (от възложителя): Не (към дата 29.08.2022 г.). Не 

е спазен законоустановеният срок. 
 
 
5. Многопрофилна болница за активно лечение – Разлог ЕООД 

 
 УНП в РОП: 00451-2022-0006  
 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на лекарствени продукти 

необходими за дейността на "МБАЛ - РАЗЛОГ" ЕООД“ 
 Обособени позиции: Не 
 Срок за изпълнение: 24 месеца 
 Прогнозната стойност без ДДС: 618 730 лв. 
 Критерии за възлагане: Най-ниска цена 
 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 
 Становище на АОП (КСИ-128 от 18.07.2022 г): От информацията в поле 

III.1.3) на обявлението не става ясно какво се разбира под сходен обем, респ. 
определеното от възложителя конкретно минимално ниво. Също така в 
обявлението не са посочени основанията, включително специфичните 
национални, свързани с личното състояние на участниците, които биха довели 
до отстраняване. 



 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 19.08.2022 г. 
 
 

6. Дирекция Комуникационни и информационни системи 
 

 УНП в РОП: 05401-2022-0015 
 Предмет на обществената поръчка: „Разширяване на системата за ранно 

предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU“ 
 Обособени позиции: Не 
 Срок за изпълнение: 20.11.2026 
 Прогнозната стойност без ДДС: 36 998 622.5 лв. 
 Критерии за възлагане: Оптимално съотношение качество/цена 
 Финансиране със средства от Европейския съюз: Да 
 Становище на АОП (КСИ-131 от 19.08.2022 г.): Не са установени 

несъответствия с изискванията на ЗОП. 
 Публикувано становище (от възложителя) : Да, на 25.08.2022 г. 

 
 
7. Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград ЕООД 

 
 УНП в РОП: 01034-2022-0008 
 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на лекарствени продукти за 

нуждите на „МБАЛ - Ботевград“ ЕООД“ 
 Обособени позиции: Да, 5 бр.  
 Срок за изпълнение: 12 месеца 
 Прогнозната стойност без ДДС: 203 591,59 лв. 
 Критерии за възлагане: Най-ниска цена 
 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 
 Становище на АОП (КСИ-134 от 19.08.2022 г.): Не са установени 

несъответствия с изискванията на ЗОП. 
 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 22.08.2022 г. 


