
Проверки на Агенцията по обществени поръчки 

за периода 22.08.2022 г. – 02.09.2022 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: ВСС, БНБ, ЦИК, АЕЦ „Козлодуй“ 
ЕАД, „ВиК“ ЕАД- гр. Бургас, НКЖИ 

o Издадени становища: 6 броя  

 

 

1. Висш съдебен съвет 
 

 УНП в РОП: 00833-2022-0026 
 Предмет на обществената поръчка: „Разширяване на съществуващи, 

добавяне на нови функционалности и интеграции, и оптимизиране на Единна 
информационна система на съдилищата” 

 Прогнозна стойност без ДДС: 1 504 809.6 лв. 
 Вид на процедура: Договаряне без предварително обявление, на основание 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 техническа причина). 

 Дата на откриване: 22.07.2022 г. 
 Сключен договор: Няма публикуван договор (към: 05.09.2022 г.) 
 Становище на АОП (Д-89 от 30.08.2022 г.): Необходими са допълнителни 

аргументи и доказателства, които да установят неизяснените аспекти. 
 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 30.08.2022 г. 

 
 

2. Българска народна банка 
 

 УНП в РОП: 01224-2022-0032 



 Предмет на обществената поръчка: „Развитие, поддръжка и доставка на 
лицензи за Система за управление на валутните резерви Wallstreet Suite“ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 6 800 000 евро 
 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: 25.07.2022 г. 
 Сключен договор: Няма публикуван договор (към: 05.09.2022 г.). 
 Становище на АОП (Д-91 от 24.08.2022 г.): Прилагането на избраното правно 

основание се счита за обосновано, при усливие, че възложителят разполага с 
доказателства за неизяснените аспекти. 

 Публикувано становище (от възложителя) : Да, на 25.08.2022 г.  

 
 

3. Централна избирателна комисия 
 

 УНП в РОП: 04312-2022-0004 
 Предмет на обществената поръчка: „Изработка и доставка на хартиени 

бюлетини за гласуване в изборите за народни представители на 2 октомври 
2022 г.“ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 0,268 лв. (за една бюлетина, при прогнозно 
количество 7 350 000 бр.) 

 Вид на процедура: Договаряне без предварително обявление на основание чл. 
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: 16.08.2022 г. 
 Сключен договор: Няма публикуван към 02.09.2022 г. 
 Становище на АОП (Д-107 от 23.08.2022 г.): Прилагането на избраното 

правно основание се счита за обосновано и законосъобразно. 
 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 23.08.2022 г. 

 
 

4.  „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 
 

 УНП в РОП:00353-2022-0202  
 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на щанги за привод СУЗ 

ШЕМ-3, производство на АО ОКБ „Гидропресс“ 



 Прогнозна стойност без ДДС: 1 010 295 евро 
 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 (основанието се прилага, 
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: 18.08.2022 г. 
 Сключен договор: Няма публикуван договор (към: 02.09.2022г.) 
 Становище на АОП (Д-109 от 02.09.2022 г.): Прилагането на избраното 

правно основание се счита за обосновано. 
 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 02.09.2022 г. 

 
 

5. „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр. Бургас 
 

 УНП в РОП: 00571-2022-0013 
 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на резервни части, 

консумативи, резервни и измервателни модули и лабораторни тестове за 
работа с лабораторна апаратура и измервателна техника „Хах Ланге”, и 
сервизна поддръжка на уредите” 

 Прогнозна стойност без ДДС: 900 000 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 
техническа причина). 

 Дата на откриване: 26.07.2022 г.  
 Сключен договор: Няма публикуван договор (към дата: 02.09.2022 г.) 
 Становище на АОП (Д-92 от 01.02.2022 г.): Приема се, че са налице 

изискванията за прилагане на избраното правно основание. 
 Публикувано становище (от възложителя) : Да, на 01.09.2022 г. 

 
 

6. ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) 
 

 УНП в РОП: 00233-2022-0051 



 Предмет на обществената поръчка: „Актуализация на работни проекти и 
допълващо проектиране на тунелни разработки за построяване на тунел № 1 в 
участъка Лозарево - Прилеп, част от проект „Удвояване и електрификация на 
железопътна линия Карнобат - Синдел“ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 897 979.1 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: 25.07.2022 г.  
 Сключен договор: Няма публикуван договор (към дата: 02.09.2022 г.) 
 Становище на АОП (Д-90 от 31.08.2022 г.): Не е доказано, че са налице 

изискванията за прилагане на избраното правно основание. 
 Публикувано становище (от възложителя) : Не (към 05.09.2022 г.) 

 


