
Проверки на Агенцията по обществени поръчки 

за период 25.07.2022 г. – 05.08.2022 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: Община Своге, ДП „Фонд затворно 

дело“, АЕЦ „Козлодуй“, Община Белово, „ЕЙ И ЕС-3С Марица 

Изток Iˮ ЕООД  

 

o Издадени становища:  9 броя  

 

 

1. Община Своге 

 

 УНП в РОП: 00227-2022-0018 

 Предмет на обществената поръчка: „Обезвреждане чрез депониране на 

генерирани от населението на Община Своге неопасни /битови и строителни/ 

отпадъци в регионално депо Костинброд” 

 Прогнозна стойност без ДДС: 303 475, 86 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: 27.06.2022 г. 

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към дата: 10.08.2022 г.) 

 Становище на АОП (Д-78 от 01.08.2022 г.): Прилагането на избраното правно 

основание се счита за обосновано и законосъобразно. 

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

спазен законоустановения срок. 

 

https://app.eop.bg/today/221434


 

2. Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ 

 

 УНП в РОП: 00537-2022-0033 

 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на хранителни стоки и 

напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за 

нуждите на ТП Варна, ТП Бургас и ТП Сливен при ДПФЗД“ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 1 415 000 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 следва да не се дължат на възложителя). 

 Дата на откриване: 06.07.2022 г. 

 Сключен договор: Да, публикуван на 29.07.2022 г. 

 Становище на АОП (Д-82 от 03.08.2022 г.): Необходими са допълнителни 

аргументи и доказателства, които да установят неизяснените аспекти. 

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

 

3. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 

 

 УНП в РОП: 00353-2022-0154 

 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на резервни части за 

отсичащи, регулиращи и предпазни арматури, производство на фирма 

„EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS – SEMPELL GMBH“ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 1 804 284 лв.  

 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 (прилаганото правно 

основание се използва, 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: 22.06.2022 г. 

 Сключен договор: Няма публикуван към 10.08.2022 г. 
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 Становище на АОП (Д-73 от 26.07.2022 г.): Прилагането на избраното правно 

основание се счита за обосновано и законосъобразно. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 26.07.2022 г. 

 

 

4. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 

 

 УНП в РОП: 00353-2022-0162  

 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на резервни части, 

материали и консумативи, производство на JOHN CRANE LTD“ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 1 100 000 лв. 

 Вид на процедура: Договаряне без предварителна покана за участие на 

основание чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 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: 04.07.2022 г. 

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към дата: 10.08.2022г.) 

 Становище на АОП (Д-81 от 05.08.2022 г.): Прилагането на избраното правно 

основание се счита за обосновано и законосъобразно. 

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

 

 

5. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 

 

 УНП в РОП: 00353-2022-0157 

 Предмет на обществената поръчка: „Закупуване на оборудване от 

площадка "АЕЦ Белене” 

 Прогнозна стойност без ДДС: 8 030 100,00 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 поради липса на конкуренция при наличие на 

техническа причина). 

 Дата на откриване: 24.06.2022 г.  

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към дата: 10.08.2022 г.) 
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 Становище на АОП (Д-75 от 25.07.2022 г.): Прилагането на избраното правно 

основание се счита за обосновано и законосъобразно. 

 Публикувано становище (от възложителя) : Да, на 26.07.2022 г. 

 

6. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 

 

 УНП в РОП: 00353-2022-0150 

 Предмет на обществената поръчка: „Модернизация на 2 броя монитори за 

целотелесно измерване RTM860TS с монитори Two Step Exit II в помещения 

Б337 и Б340“ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 816 600 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, 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: 20.06.2022 г.  

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към дата: 10.08.2022 г.) 

 Становище на АОП (Д-68 от 25.07.2022 г.): Прилагането на избраното правно 

основание се счита за обосновано и законосъобразно. 

 Публикувано становище (от възложителя) : Да, на 26.07.2022 г. 

 

 

7. Община Белово 

 

 УНП в РОП: 00112-2022-0008 

 Предмет на обществената поръчка: „Изпълнение на строително монтажни 

работи и укрепителни мероприятия за обект „Укрепване на свлачища № PAZ 

04.14163-01, № PAZ 04.14163-02, № PAZ 04.14163-03, в кв. 25,кв.26,кв. 27 и 

кв. 28, с. Габровица, община Белово“ – етапно изпълнение“ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 3 066 692 лв. 

 Вид на процедура: Договаряне без предварително обявление на основание чл. 

79, ал. 1, т. 4 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 

следва да не се дължат на възложителя). 
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 Дата на откриване: 24.06.2022 г.  

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към дата: 10.08.2022 г.) 

 Становище на АОП (Д-77 от 28.07.2022 г.): Не е установено наличието на 

изискванията за прилагане на избраното правно основание. 

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

спазен законоустановеният срок. 

 

8. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 

 

 УНП в РОП: 00353-2022-0158 

 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на резервни части за 

арматури производство на „STAHL-ARMATUREN PERSTA” GmbH 

 Прогнозна стойност без ДДС: 16 160 350 лв. 

 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: 24.06.2022 г.  

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към дата: 10.08.2022 г.) 

 Становище на АОП (Д-76 от 26.07.2022 г.): Изпълнени са изискванията за 

прилагане на избраното правно основание. 

 Публикувано становище (от възложителя) : Да, на 27.07.2022 г. 

 

9. „ЕЙ И ЕС-3С Марица Изток Iˮ ЕООД 

 

 УНП в РОП: 05242-2022-0021 

 Предмет на обществената поръчка: „Подмяна на хардуер и софтуер за 

операторските станции на Варовиково и Въглищно стопанство в ТЕЦ Ей И Ес-

3С Марица Изток I“ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 430 000 евро 

 Вид на процедура: Договаряне без предварителна покана за участие на 

основание чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ и ал. 2 ЗОП 

(основанието се прилага, когато предметът на поръчката може да бъде 
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реализиран само от определен изпълнител поради наличие на изключителни 

права, вкл. права на интелектуална собственост). 

 Дата на откриване: 28.06.2022 г.  

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към дата: 10.08.2022 г.) 

 Становище на АОП (Д-79 от 02.08.2022 г.): Необходими са допълнителни 

аргументи и доказателства, които да установят неизяснените аспекти за 

прилагане на избраната процедура на договаряне без предварителна покана за 

участие. 

 Публикувано становище (от възложителя) : Да, на 02.08.2022 г. 

 

 


