
                               Проверки на Агенцията по обществени поръчки  

                             за периода 19.09.2022 г. – 30.09.2022 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: УМБАЛ – Бургас АД, ИА „Морска 

администрация“, АПИ – ОПУ Ямбол, Община Пазарджик, 

Община Родопи 

o Издадени становища: 5 броя  

 

 

1. Университетска многопрофилна болница за активно лечение –

Бургас АД 

 

 УНП в РОП: 00301-2022-0027 

 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на контрастни вещества 

/съгласно спецификация/ за нуждите на „Университетска многопрофилна 

болница за активно лечение – Бургас” АД“ 

 Обособени позиции: Не 

 Срок за изпълнение: 24 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 511 708.33 лв. 

 Критерий за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

 Становище на АОП (КСИ-163 от 23.09.2022 г.): Не са установени 

несъответствия с изискванията на ЗОП. 

 Публикувано становище (от възложителя): Не (към 14.10.2022 г.). Не е 

спазен законоустановеният срок. 

 

 

 

https://app.eop.bg/today/235224


2. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ 

 

 УНП в РОП: 00021-2022-0010 

 Предмет на обществената поръчка: „Предоставяне на консултантски 

услуги за постигане на съответствие с изискванията на международни 

инструменти по безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда 

от замърсяване от кораби“ 

 Обособени позиции: Не 

 Срок за изпълнение: 12 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 1 099 667,00 лв. 

 Критерий за възлагане: Оптимално съотношение качество/цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Да 

 Становище на АОП (КСИ-162 от 30.09.2022 г.): Възложителят е предвидил 

отстраняване на участник, за когото са налице „обстоятелства по чл. 5к от 

Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на 

Регламент (ЕС) № 833/2014 г…“, вместо да посочи член 5к, пар. 1 от Регламент 

(ЕС) № 833/2014. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 05.10.2022 г.  

 

 

3. „Агенция „Пътна инфраструктура“, Областно  пътно управление - 

Ямбол 

 

 УНП в РОП: 00044-2022-0120 

 Предмет на обществената поръчка: „Изработване на технически проекти 

за извършване на основен ремонт на пътни обекти по 2 (две) обособени 

позиции: Обособена позиция № 1: „Път II-53 от км 173+800 до км 184+800“ 

Обособена позиция № 2: „Път III-5308 от км 0+000 до км 39+300““ 

 Обособени позиции: Да, 2 бр.  

 Срок за изпълнение: 48 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 1 006 000 лв. 

 Критерий за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

 Становище на АОП (КСИ-158 от 30.09.2022г.): Не са установени 

несъответствия с изискванията на ЗОП. 

 Публикувано становище (от възложителя): Не (към 14.10.2022 г.). Не е 

спазен законоустановения срок. 

 

 

https://app.eop.bg/today/229152
https://app.eop.bg/today/216710


4. Община Пазарджик 

 

 УНП в РОП: 00385-2022-0020 

 Предмет на обществената поръчка: „Зимно поддържане на територията на 

Община Пазарджик“ 

 Обособени позиции: Не 

 Срок за изпълнение: 4 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 400 000 лв. 

 Критерий за възлагане: Оптимално съотношение качество/цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

 Становище на АОП (КСИ-153 от 26.09.2022 г.) : В решението има позоваване 

на чл. 20, ал. 9 от ЗОП във връзка с избора на открита по вид процедура, но 

предвид прогнозната стойност на поръчката посочената разпоредба е 

неотносима в конкретния случай. Не е съобразена препоръката на АОП за 

посочване на минимални изисквания за допустимост във връзка с поставеното 

в обявлението изискване участникът да разполага с определен персонал, като 

възложителят е изпратил мотиви по чл. 232, ал. 7 от ЗОП. Сред основанията за 

отстраняване са посочени: разпоредбата на чл. 55, ал. 1 от ЗОП, без да е 

указано за коя професия или дейност се прилага т. 2; „чл. 5к от Регламент (EС) 

№ 2022/576…“, вместо член 5к от Регламент (ЕС) № 833/2014. В техническата 

спецификация има несъответствие между текстове относно дължината на 

пътищата, които следва да бъдат обработвани. 

 Публикувано становище (от възложителя): Не (към 14.10.2022 г.). Не е 

спазен законоустановения срок. 

 

 

 

5. Община Родопи 

 

 УНП в РОП: 00464-2022-0066 

 Предмет на обществената поръчка: „Изготвяне на оценка за съответствие 

на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при 

изпълнението на СМР на обекти от уличната мрежа и съоръженията към тях 

на територията на община „Родопи“, по обособени позиции“ 

 Обособени позиции: Да, 11 бр. 

 Срок за изпълнение: 600 дни1 

 Прогнозната стойност без ДДС: 273 333.42 лв.  

 Критерий за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

                                                           
1 За всяка обособена позиция възложителят е посочил различен срок за изпълнение, поради което е 
отбелязан най-дългият от тях. 

https://app.eop.bg/today/232714
https://app.eop.bg/today/232125


 Становище на АОП (КСИ-152 от 23.09.2022 г.): В становището на АОП от 

първия етап на контрол са направени препоръки, част от които не са взети 

предвид от възложителя и не са изпратени мотиви по чл. 232, ал. 7 ЗОП. 

Относно препоръки, касаещи обособена позиция № 11, възложителят е 

предоставил противоречиви аргументи за невъзможност за допълване на 

информацията в поле II.2.4) на обявлението. Доколкото предметът на 

възлагане по тази обособена позиция е неясен, но прогнозната й стойност е 

включена в стойността на поръчката, на която се базира прилагането на чл. 21, 

ал. 6 от ЗОП по отношение на 15 обособени позиции, бележките, изразени в 

становище с изх. № КСИ-152/30.08.2022 г., остават валидни. В обявлението не 

са посочени номер на телефон и факс на възложителя. Има разминаване в 

номерацията на обособените позиции, включени в процедурата, и тези, които 

е предвидено да се възложат по ред, валиден за индивидуалната им прогнозна 

стойност. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 27.09.2022 г. 


