
Проверки на Агенцията по обществени поръчки 

за периода 08.08.2022 г. – 19.08.2022 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: Агенция за социално подпомагане, 
Министерство на здравеопазването, Община Костинброд, 
Държавна агенция за бежанците към Министерския съвет, 
„Електроразпределение Юг“ ЕАД, „Топлофикация – Перник“ 
АД, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 

o Издадени становища: 7 броя  

 

 

1. Агенция за социално подпомагане 
 

 УНП в РОП: 00496-2022-0063 
 Предмет на обществената поръчка: „Осигуряване на абонаментна 

техническа поддръжка и актуализация на счетоводен програмен продукт „Web 
версия на счетоводна система на Бизнес процесор – Конто 66“, внедрен и 
използван от Агенция за социално подпомагане и териториалните й 
структури” 

 Прогнозна стойност без ДДС: 426 000 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: 04.07.2022 г. 
 Сключен договор: Да, публикуван на 01.08.2022 г. 
 Становище на АОП (Д-80 от 09.08.2022 г.): Необходими са допълнителни 

доказателства, които да установяват неизяснените аспекти. 
 Публикувано становище (от възложителя) : Да, на 10.08.2022г. 



2. Министерство на здравеопазването 
 

 УНП в РОП: 00080-2022-0029 
 Предмет на обществената поръчка: „Осигуряване на лекарствен продукт 

Kineret 100 mg/0.67 ml. solution for injection in a pre-filled syringe INN Anakinra 
за лечение на COVID-19“ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 1 333 500 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: 11.07.2022 г. 
 Сключен договор: Да, публикуван на 05.08.2022 г. 
 Становище на АОП (Д-85 от 11.08.2022 г.): Налице са основания за прилагане 

на избраното правно основание. 
 Публикувано становище (от възложителя) : Да, на 12.08.2022 г.  

 

3. Община Костинброд 
 

 УНП в РОП: 00035-2022-0012 
 Предмет на обществената поръчка: „Възстановителен център за деца с 

онкохематологични заболявания“ 
 Прогнозна стойност без ДДС: 1 453 030 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: 11.07.2022 г. 
 Сключен договор: Да, публикуван на 05.08.2022 г. 
 Становище на АОП (Д-84 от 18.08.2022 г.): Прилагането на избраното правно 

основание се счита за законосъобразно. 
 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 18.08.2022 г. 

 
 
 
 
 



4. Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет 
 

 УНП в РОП: 00268-2022-0017 
 Предмет на обществената поръчка: „Приготвяне и доставка на готова 

храна за чужденците, подали молба за международна закрила в РПЦ – 
Харманли“ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 1 147 980 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 не 
се дължат на възложителя). 

 Дата на откриване: 14.07.2022 г. 
 Сключен договор: Няма публикуван договор (към дата: 25.08.2022г.) 
 Становище на АОП (Д-86 от 17.08.2022 г.): Избраното правно основание е 

приложимо до сключване на договор с избрания в обжалваната процедура 
изпълнител. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 17.08.2022 г. 
 
 

5. „Електроразпределение Юг“ ЕАД 
 

 УНП в РОП: 00143-2022-0117 
 Предмет на обществената поръчка: „Актуализация на съществуваща 

SCADA система Spectrum към версия 7” 
 Прогнозна стойност без ДДС: 1 245 022.70 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. „б“ и ал. 2 от ЗОП 
(основанието се прилага когато поръчката може да бъде изпълнена само от 
определен изпълнител при липса на конкуренция поради наличие на 
технически причини). 

 Дата на откриване: 18.07.2022 г.  
 Сключен договор: Няма публикуван договор (към дата: 25.08.2022 г.) 
 Становище на АОП (Д-87 от 17.08.2022 г.): Необходими са доказателства и 

допълнителни аргументи, които да установяват неизяснените аспекти. 
 Публикувано становище (от възложителя) : Не (към 25.08.2022 г.). Не се 

спазен законоустановеният срок. 



 

6. „Топлофикация - Перник“ АД 
 

 УНП в РОП: 00305-2022-0005 
 Предмет на обществената поръчка: „Изработване на 2 броя колела за 

вентилаторна мелница MV 260x75“ 
 Прогнозна стойност без ДДС: 295 050 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. „б“ и ал. 2 от ЗОП 
(основанието се прилага когато поръчката може да бъде изпълнена само от 
определен изпълнител при липса на конкуренция поради наличие на 
технически причини). 

 Дата на откриване: 19.07.2022 г. 
 Сключен договор: Няма публикуван договор (към дата: 25.08.2022 г.) 
 Становище на АОП (Д-88 от 18.08.2022 г.): Поради кратките и общи мотиви 

и липсата на доказателства се приема, че не са изпълнени изискванията за 
прилагане на избраното правно основание. 

 Публикувано становище (от възложителя) : Не (към 25.08.2022 г.). Не е 
спазен законоустановеният срок. 

 
 
7. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 

 
 УНП в РОП: 00353-2022-0172 
 Предмет на обществената поръчка: „Техническо обслужване на 

абсорбционни охладителни машини (АОМ) – тип RAW090 и RCW060“ 
 Прогнозна стойност без ДДС: 370 000 лв. 
 Вид на процедура: Договаряне без предварителна покана за участие на 

основание чл. 182, ал. 1 във връзка с 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: 07.07.2022 г.  
 Сключен договор: Няма публикуван договор (към дата: 25.08.2022 г.) 
 Становище на АОП (Д-83 от 11.08.2022 г.): Необходими са допълнителни 

аргументи и доказателства, които да обосновават изискванията за прилагане 
на избраното правно основание. 

 Публикувано становище (от възложителя) : Да, на 15.08.2022 г. 


