
                               Проверки на Агенцията по обществени поръчки  

                             за периода 25.07.2022 г. – 05.08.2022 г. 

 

Осъществен предварителен 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: ОП „Организация и контрол на 

транспорта“ – Община Пловдив, Община Велико Търново, „ТЕЦ 

МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД, Община Мъглиж, УМБАЛ 

„Александровска“ ЕАД, Тракийски университет, КПКОНПИ, 

ВМА, Технически университет-Варна, Народно събрание, 

Български олимпийски комитет 

o Издадени становища:  11 броя  

 

1. ОП „Организация и контрол на транспорта“ – Община Пловдив 

 

 УНП в РОП: 00267-2022-0075 

 Предмет на обществената поръчката: „Полагане на хоризонтална пътна 

маркировка, поставяне на нова и ремонт на вертикална пътна сигнализация и 

доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища по уличната мрежа на 

територията на град Пловдив“ по три обособени позиции 

 Обособени позиции: Да, 3 бр. 

 Срок за изпълнение: 24 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 1 133 333.33 лв. 

 Критерий за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

 Становище на АОП (КСИ-97 от 29.07.2022 г.): Не е взета предвид препоръка 

от първия етап относно предоставяне на количествени данни за възлаганите 

дейности. Възложителят следва да може да обоснове, че възлагане на договор 

директно след провеждане на открита по вид процедура е подходящо решение. 

Доколкото критерият за възлагане е „цена“, той следва да има и аргументи, че 

ценовите предложения не се влияят от количествените параметри, липсата на 

информация за тях не би затруднила потенциалните участници, а избраният 
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подход гарантира определяне на икономически най-изгодната оферта. В 

обявлението само е посочено, че цената се формира от няколко показателя с 

различна тежест, но по същество липсва информация кои са тези показатели, 

респ. как се формира цената. 
Поради липсата на достатъчно информация в проверените документи (в 

т.ч. относно категория и група на възлаганите обекти, дължина на пътищата и 

т.н.), не може да се прецени обосноваността и пропорционалността на 

критериите за подбор, включващи изисквания за застраховка „Професионална 

отговорност“, опит, персонал и оборудване. Възложителят следва да може да 

аргументира, че критериите са съобразени и пропорционални на сложността 

на поръчката и условията в процедурата са еднакви за участниците, 

независимо дали те са доставчици или производители. Съгласно чл. 59, ал. 5 

ЗОП цялата информация относно критериите за подбор, техните минимални 

нива и документите, с които се доказва съответствие, се посочва в 

обявлението, докато в случая относно определението за идентични или сходни 

дейности за обособена позиция № 3 е направена препратка към 

документацията. 

В техническата спецификация е запазен текстът „участникът следва да 

е производител на ограничителни системи за пътища от производителя“, 

независимо от дадена на първия етап препоръка. 

Възложителят следва да има аргументи, че е осигурил достатъчно 

информация за изготвяне на техническите и ценови предложения на 

участниците, както и че заложените в методиката за оценка тежести на 

отделните компонент осигуряват избор на икономически най-изгодна оферта. 

 Публикувано становище (от възложителя) : Да, на 03.08.2022 г. 

 

 

2. Община Велико Търново 

 

 УНП в РОП: 00073-2022-0044 

 Предмет на обществената поръчката: „Изграждане на клетка 2 от 

регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“ 

 Обособени позиции: Не 

 Срок за изпълнение: 240 дни 

 Прогнозната стойност без ДДС: 5 217 874.80 лв. 

 Критерий за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

 Становище на АОП (КСИ-98 от 05.08.2022 г.): Не са установени 

несъответствия с изискванията на ЗОП. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 09.08.2022 г.  
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3. „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД 

 

 УНП в РОП: 00246-2022-0129 

 Предмет на обществената поръчката: „Доставка на подгреватели високо 

налягане вертикален затворен тръбен тип, за парна турбина TCDF 36“ 

 Обособени позиции: Не 

 Срок за изпълнение: 36 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 3 335 000 лв. 

 Критерий за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

 Становище на АОП (КСИ-106 от 25.07.2022 г.): Не са представени мотиви 

във връзка с препоръката, касаеща частично освобождаване на гаранцията за 

изпълнение, но същата не може да се счита за съобразена, доколкото 

възложителят не е посочил предназначената за обезпечаване на гаранционното 

поддържане част от гаранцията, респ. освобождаване на останалата част след 

изпълнение на съответната доставка. 

 Публикувано становище (от възложителя) : Да, на 01.08.2022 г.  

 

 

4. Община Мъглиж 

 

 УНП в РОП: 01073-2022-0007 

 Предмет на обществената поръчката: „Избор на изпълнител за доставка 

на хранителни продукти, обособени в отделни позиции, за детските и 

социалните заведения на територията на община Мъглиж” 

 Обособени позиции: Да, 2 бр. 

 Срок за изпълнение: 24 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 1 262 370 лв. 

 Критерий за възлагане: Оптимално съотношение цена/качество 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

 Становище на АОП (КСИ- 110 от 05.08.2022 г.): Част от данните в 

техническата спецификация за обособена позиция № 1, таблица „Месо и месни 

продукти“ не съвпадат с посочените в количествената сметка. Комплексната 

оценка на офертите включва и показател „Извънредна заявка“, но не е 

изяснено какво се има предвид под такава заявка. Възложителят следва да 

разполага с аргументи, че на участниците е предоставена достатъчно 

информация, за да направят адекватни предложения. В допълнение, той следва 

да може да докаже обосноваността и на това условието, според което се 
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отстраняват оферти със срок за извънредна доставка, по-кратък определения 

минимален срок (60 минути) или в друга мерна единица. 

 Публикувано становище (от възложителя): Не (към дата 02.09.2022 г.). Не 

е спазен законоустановеният срок. 

 

 

5. УМБАЛ „Александровска“ ЕАД 

 

 УНП в РОП: 00360-2022-0030 

 Предмет на обществената поръчката: „Периодична доставка на 

лекарствени продукти по заявка в две обособени позиции“ 

 Обособени позиции: Да, 2 бр. 

 Срок за изпълнение: 12 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 3 553 879.59 лв. 

 Критерии за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

 Становище на АОП (КСИ-111 от 29.07.2022 г): Като основание за 

отстраняване са посочени обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, но без 

да са отбелязани изчерпателно всички относими норми от Наказателния 

кодекс, а основанията по т. 3-7, които са задължителни за прилагане от 

публичните възложители, липсват. Не е включена информация във връзка с 

обстоятелствата по член 5к, параграф 1 от Регламент (ЕС) 833/2014 относно 

ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи 

положението в Украйна. 

 Публикувано становище (от възложителя): Не (към дата 02.09.2022 г.) Не 

е спазен законоустановеният срок. 

 

 

6. Тракийски университет 

 

 УНП в РОП: 00373-2022-0020 

 Предмет на обществената поръчката: „Изработка, доставка и монтаж на 

обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски 

университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ 

 Обособени позиции: Да, 11 бр. 

 Срок за изпълнение: 6 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 619 079.12 лв. 

 Критерии за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

 Становище на АОП (КСИ-113 от 29.07.2022 г.): Във връзка с препоръки от 

първия етап за дефиниране на вида и количеството на доставяните мебели, 

възложителят е представил в обявлението информация за дейностите, които 
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следва да се реализират, но без количествени данни, като е отбелязал, че 

мебелировката е определена по вид и количество в техническата 

спецификация. Доколкото информация за естеството и количеството на 

възлаганите доставки е необходима на потенциалните участници във връзка с 

изготвяне на технически и ценови предложения, такава следва да се съдържа 

и в обявлението. Освен това, обявлението следва да включва и информация за 

графика за изпълнение на доставките и продължителността на договора, 

доколкото е възможно. За всяка обособена позиция е отбелязана 

продължителност на договора (6 месеца), съвпадаща със срока за гаранционно 

обслужване на доставеното и монтирано обзавеждане, но няма яснота относно 

времето за извършване на доставките, респ. тяхната периодичност. 

 Публикувано становище (от възложителя): Не (към 02.09.2022 г.). Не е 

спазен законоустановеният срок. 

 

 

7. Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на 

незаконно придобитото имущество 

 

 УНП в РОП: 05659-2022-0020 

 Предмет на обществената поръчката: „Доставка на съвместими тонери и 

други консумативи за копирни и печатащи устройства с различни марки“ 

 Обособени позиции: Не 

 Срок за изпълнение: 12 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 221 000 лв. 

 Критерии за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

 Становище на АОП (КСИ-115 от 28.07.2022 г.): Не са установени 

несъответствия с изискванията на ЗОП. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 28.07.2022 г. 

 

 

8. Военномедицинска академия 

 

 УНП в РОП: 00085-2022-0053 

 Предмет на обществената поръчката: Периодична доставка на 

медицински изделия за хемодиализа и трансфузионна хематология по 

обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените и структури 

 Обособени позиции: Да, 11 бр. 

 Срок за изпълнение: 24 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 3 360 525 лв. 

 Критерии за възлагане: Най-ниска цена 
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 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

 Становище на АОП (КСИ-116 от 28.07.2022 г): Не са установени 

несъответствия с изискванията на ЗОП. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 29.07.2022 г. 

 

 

9. Технически университет - Варна 

 УНП в РОП: 00966-2022-0006 

 Предмет на обществената поръчката: “Закупуване на ИКТ оборудване за 

разработване и въвеждане на дигитално образователно съдържание по 

обособени позиции“ по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-2020“ 

 Обособени позиции: Да, 3 бр.  

 Срок за изпълнение: 270 дни1 

 Прогнозната стойност без ДДС: 245 416.67 лв. 

 Критерии за възлагане: Най-ниска цена - за позиция № 2 и № 3; Оптимално 

съотношение качество/цена - за позиция № 1 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Да 

 Становище на АОП (КСИ-121 от 05.08.2022 г): Не са установени 

несъответствия с изискванията на ЗОП. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 10.08.2022 г. 

 

10.  Народно събрание 

 УНП в РОП: 00728-2022-0022 

 Предмет на обществената поръчката: „Доставка на компютърна техника 

за нуждите на Народното събрание по обособени позиции“ 

 Обособени позиции: Да, 3 бр. 

 Срок за изпълнение: 120 дни 

 Прогнозната стойност без ДДС: 726 833,00 лв. 

 Критерий за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

 Становище на АОП (КСИ-124 от 05.08.2022г.): Не са установени 

несъответствия с изискванията на ЗОП. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 08.08.2022 г.  

 

 

 

                                                           
1 За посочената обществена поръчка, възложителят е посочил различни срокове на изпълнение за всяка 
обособена позиция. Отбелязаният тук краен срок е най-дългият от посочените в обявлението. 
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11. Български олимпийски комитет - Сдружение 

 УНП в РОП: 05755-2022-0001 

 Предмет на обществената поръчката: „Доставка на спортна екипировка за 

нуждите на Българския олимпийски комитет“ 

 Обособени позиции: Да, 4 бр. 

 Срок за изпълнение: 12 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 770 000 лв.  

 Критерий за възлагане: Оптимално съотношение качество/цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

 Становище на АОП (КСИ-126 от 05.08.2022 г.): Не са взети предвид 

препоръките от първия етап, касаещи методиката за оценка, без да са 

изпратени писмени мотиви. Във връзка с препоръката за добавяне на 

информация относно обстоятелствата по член 5к, параграф 1 от Регламент 

(ЕС) 833/2014 относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, 

дестабилизиращи положението в Украйна, вместо в обявлението, такава е 

включена в документацията на поръчката. 

 Публикувано становище (от възложителя) : Не (към дата 02.09.2022 г.). Не 

е спазен законоустановеният срок.  
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