
Проверки на Агенцията по обществени поръчки 

за периода 22.08.2022 г. – 02.09.2022 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: ДА „Държавен резерв и 
военновременни запаси“, УМБАЛ – Бургас АД, Дирекция 
„Комуникационни и информационни системи“ към МВР, 
Медицински институт на МВР, УАСГ, ДП НКЖИ, УМБАЛ 
„Свети Георги“ ЕАД, Община Асеновград, „Софийска вода“ АД 

o Издадени становища: 9 броя  

 

 

1. Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" 
 

 УНП в РОП: 00055-2022-0024 
 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на електрическа енергия и 

избор на координатор на балансираща група за нуждите на обекти на 
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси, за срок от 2 
години“ 

 Обособени позиции: Не 
 Срок за изпълнение: 24 месеца 
 Прогнозната стойност без ДДС: 3 300 000 лв. 
 Критерий за възлагане: Най-ниска цена 
 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 
 Становище на АОП (КСИ-142 от 02.09.2022 г.): Не са установени 

несъответствия с изискванията на ЗОП. 
 Публикувано становище (от възложителя) : Не (към 05.09.2022 г.).  

 
 



2. Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас 
АД 
 

 УНП в РОП: 00301-2022-0024 
 Предмет на обществената поръчка: „Периодични доставки на лабораторни 

реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Бургас” АД“ 
 Обособени позиции: Да, 48 бр. 
 Срок за изпълнение: 24 месеца 
 Прогнозната стойност без ДДС: 2 196 723.64 лв. 
 Критерий за възлагане: Най-ниска цена 
 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 
 Становище на АОП (КСИ-141 от 26.08.2022 г.): Общата прогнозна стойност 

на поръчката не се равнява на сбора от прогнозните стойности на отделните 
обособени позиции. Също така условието, че доставките ще се изпълняват в 
срок, „който не следва да е не по-кратък от 12 часа”, е неясно и двусмислено. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 27.08.2022 г.  
 
 
3. Дирекция „Комуникационни и информационни системи“, МВР 

 
 УНП в РОП: 05401-2022-0017 
 Предмет на обществената поръчка: „Надграждане и подобрение на достъпа 

до публични услуги и изчислителни ресурси, необходими на кредитни органи, 
застрахователи, банки и други“ 

 Обособени позиции: Не 
 Срок за изпълнение: 30.11.2026 г. 
 Прогнозната стойност без ДДС: 720 000 лв. 
 Критерий за възлагане: Най-ниска цена 
 Финансиране със средства от Европейския съюз: Да 
 Становище на АОП (КСИ-140 от 02.09.2022г.): Не са установени 

несъответствия с изискванията на ЗОП. 
 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 05.09.2022 г.  

 
 
4. Медицински институт на МВР 

 
 УНП в РОП: 00023-2022-0006 
 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на лабораторни реактиви и 

консумативи за нуждите на МИ – МВР за период от 36 месеца“ 
 Обособени позиции: Не 



 Срок за изпълнение: 36 месеца 
 Прогнозната стойност без ДДС: 4 982 383.89 лв. 
 Критерий за възлагане: Най-ниска цена 
 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 
 Становище на АОП (КСИ-138 от 02.09.2022 г.): Не са съобразени част от 

препоръките от първия етап на контрол, но не са представени писмени мотиви. 
По-специално: в решението и обявлението не е променен NUTS кода; в 
обявлението липсват данни за количеството на възлаганата поръчка и е 
непроменено позоваването на чл. 197, ал. 1 от ЗОП във връзка със срока за 
обжалване; в техническата спецификация не е попълнена колона „Единица 
мярка“ за номенклатурна единица № 9 и не са добавени думите „или 
еквивалентно/и“ след посочване на конкретни марки. 

 Публикувано становище (от възложителя): Не (към 05.09.2022 г.). 
 
 
5. Университет по строителство, архитектура и геодезия 

 
 УНП в РОП: 00859-2022-0011 
 Предмет на обществената поръчка: „Периодични доставки на хранителни 

продукти за нуждите на УАСГ“ по обособени позиции“ 
 Обособени позиции: Да, 11 бр. 
 Срок за изпълнение: 18 месеца 
 Прогнозната стойност без ДДС: 503 325 лв. 
 Критерий за възлагане: Най-ниска цена 
 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 
 Становище на АОП (КСИ-135 от 26.08.2022 г): Не са установени 

несъответствия с изискванията на ЗОП. 
 Публикувано становище (от възложителя): Не (към 05.09.2022 г.). 

 
 

6. Национална компания „Железопътна инфраструктура“ ДП 
 

 УНП в РОП: 00233-2022-0064 
 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на специализирани 

инструменти за работа по контактната мрежа по обособени позиции за срок от 
три години“ 

 Обособени позиции: Да, 5 бр. 
 Срок за изпълнение: 36 месеца 
 Прогнозната стойност без ДДС: 579 047.77 лв. 
 Критерий за възлагане: Най-ниска цена 
 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 



 Становище на АОП (КСИ-133 от 26.08.2022 г.): Не са установени 
несъответствия с изискванията на ЗОП. 

 Публикувано становище (от възложителя) : Да, на 29.08.2022 г. 
 
 
7. Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети 

Георги“ ЕАД, гр. Пловдив 
 

 УНП в РОП: 00325-2022-0044 
 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на лекарствени продукти, 

необходими за дейността на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, 
предназначени за лечение на онкологични заболявания“ 

 Обособени позиции: Не   
 Срок за изпълнение: 24 месеца 
 Прогнозната стойност без ДДС: 344 853 604.70 лв. 
 Критерий за възлагане: Най-ниска цена 
 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 
 Становище на АОП (КСИ-130 от 22.08.2022 г.): Не са установени 

несъответствия с изискванията на ЗОП. 
 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 23.08.2022 г. 

 
 
8. Община Асеновград 

 
 УНП в РОП: 00022-2022-0054 
 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на оборудване и 

обзавеждане в изпълнение на проект: Културна инфраструктура - обновяване 
и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище 
„Родолюбие“, гр. Асеновград“ в пет обособени позиции 

 Обособени позиции: Да, 5 бр.   
 Срок за изпълнение: 180 дни1 
 Прогнозната стойност без ДДС: 823 723,97 лв. 
 Критерий за възлагане: Най-ниска цена 
 Финансиране със средства от Европейския съюз: Да 
 Становище на АОП (КСИ-118 от 22.08.2022 г.): Не е взета предвид препоръка 

на АОП да се прецени дали възлагането на доставките по различните позиции 
следва да се осъществи в рамките на една процедура за обществена поръчка. 
Съгласно представените от възложителя мотиви: „свързаността между 
отделните обособени позиции е пряко следствие от целта на проекта“; 

                                                            
1 Тъй като срокът за изпълнение е различен за всяка обособена позиция, посочен е най‐дългият от тях. 



поръчката е разделена на обособени позиции, „всяка от които е за доставка и 
монтаж на конкретен вид обзавеждане и оборудване“. Възложителят следва да 
може да докаже, че обединяването на разнородни доставки, представляващи 
интерес на различни икономически оператори, не ограничава необосновано 
конкуренцията и спомага за постигане на икономически най-изгодно 
предложение. 

 Публикувано становище (от възложителя): Не (към 05.09.2022 г.). 
 
 
9. „Софийска вода“ АД 

 
 УНП в РОП: 00435-2022-0081 
 Предмет на обществената поръчка: „Доставка и поддръжка на нови 

лекотоварни автомобили“ 
 Обособени позиции: Да, 2 бр.   
 Срок за изпълнение: 67 месеца 
 Прогнозната стойност без ДДС: 382 000 лв. 
 Критерий за възлагане: Оптимално съотношение качество/цена 
 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 
 Становище на АОП (КСИ-34 от 02.09.2022 г.): В проверените документи се 

констатирани несъответствия във връзка с: минималния брой подмени на 
предни спирачни накладки за петгодишния срок на обслужване; данните 
относно елементите, формиращи показател П1, в методиката за оценка, 
таблица „Емисии за оценка от възложителя“; критерия за възлагане 
(„оптимално съотношение цена/качество“ съгласно т. 19.22 от документацията 
и „най-ниска цена“ според посоченото в т.19.27). 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 08.09.2022 г. 
 


