
Проверки на Агенцията по обществени поръчки 

за периода 03.10.2022 г. – 14.10.2022 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: УМАБЛ „Александровска“ ЕАД, 

БАБХ, „Електроразпределение Север“ АД, „АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, 

„Електроразпределителни мрежи Запад“ АД 

o Издадени становища: 7 броя  

 

 

1. УМБАЛ „Александровска“ ЕАД 

 

 УНП в РОП: 00360-2022-0039 

 Предмет на обществената поръчка: „Абонаментна поддръжка на 

циклотронен комплекс „Биомаркър дженерейтър“” 

 Прогнозна стойност без ДДС: 405 000 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: 07.09.2022 г. 

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към: 18.10.2022 г.) 

 Становище на АОП (Д-118 от 06.10.2022 г.): Прилагането на избраното 

правно основание се счита за обосновано. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 06.10.2022 г. 

 

 

 

https://app.eop.bg/today/227231


2. Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) 

 

 УНП в РОП: 02378-2022-0009 

 Предмет на обществената поръчка: „Възстановяване работата, мониторинг 

и осигуряване на работоспособност на Интегрираната информационна 

система на БАБХ-ВетИС ” 

 Прогнозна стойност без ДДС: 234 000 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 не се дължат на възложителя). 

 Дата на откриване: 24.08.2022 г. 

 Сключен договор: Да, публикуван на 19.09.2022 г. 

 Становище на АОП (Д-114 от 06.10.2022 г.): В разглеждания случай 

изискванията за прилагане на избраното правно основание не са безспорно 

доказани. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 10.10.2022г. 

 

3. „Електроразпределение Север“ АД 

 

 УНП в РОП: 00609-2022-0033 

 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на миниатюрни 

автоматични прекъсвачи за ниско напрежение за нуждите на 

Електроразпределение Север АД“ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 930 000 лв.  

 Вид на процедура: Договаряне без предварителна покана за участие на 

основание чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 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: 14.09.2022 г. 

https://app.eop.bg/today/235225
https://app.eop.bg/today/239112


 Сключен договор: Няма публикуван към 18.10.2022 г. 

 Становище на АОП (Д-121 от 13.10.2022 г.): В случая не може да се приеме, 

че са налице изискванията за прилагане на избраното правно основание. 

 Публикувано становище (от възложителя): Не (към 26.10.2022 г). Не е 

спазен законоустановеният срок. 

 

 

4. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 

 

 УНП в РОП: 00353-2022-0224 

 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на резервни части за 

стопорно-регулиращи клапани на турбина К-1000-60/1500-2, 5ЕБ, 

производство на фирма АО „Украинские энергетические машины“ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 807 469 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 от 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: 16.09.2022 г. 

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към: 25.10.2022г.) 

 Становище на АОП (Д-122 от 14.10.2022 г.): Приема се, че са налице 

условията за прилагане на избраното правно основание. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 17.10.2022 г. 

 

 

5. „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД 

 

 УНП в РОП: 01379-2022-0136 

 Предмет на обществената поръчка: „Поддръжка и разширение (upgrade) на 

система за администриране на пазара MMS” 

 Прогнозна стойност без ДДС: 448 250 евро 

 Вид на процедура: Договаряне без предварителна покана за участие на 

основание 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). 

https://app.eop.bg/today/232917
https://app.eop.bg/today/230489


 Дата на откриване: 08.09.2022 г.  

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към: 18.10.2022 г.) 

 Становище на АОП (Д-120 от 07.10.2022 г.): Прилагането на избраното 

правно основание се счита за обосновано. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 11.10.2022 г. 

 

6. „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД 

 

 УНП в РОП: 01467-2022-0063 

 Предмет на обществената поръчка: „Зареждане на електронни карти по 

редовна тарифа за пътуване по всички линии в масовия градски транспорт на 

територията на гр. София” 

 Прогнозна стойност без ДДС: 504 400 лв. 

 Вид на процедура: Пряко договаряне на основание 182, 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: 20.09.2022 г.  

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към: 25.10.2022 г.) 

 Становище на АОП (Д-124 от 14.10.2022 г.): Прилагането на избраното 

правно основание се счита за обосновано. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 17.10.2022 г. 

 

7. „Електроразпределение Север“ АД 

 

 УНП в РОП: 00609-2022-0031 

 Предмет на обществената поръчка: „Надграждане и ремонт на 

съществуващи автоматизирани системи за диспечерско управление (АСДУ), 

включващи доставка на материали и оборудване, програмиране, монтаж и 

пусково-наладъчни работи на лицензионната територия на 

„Електроразпределение Север“ АД” 

 Прогнозна стойност без ДДС: 900 000 лв. 

 Вид на процедура: Пряко договаряне на основание 182, 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: 01.09.2022 г.  

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към дата: 18.10.2022 г.) 

https://app.eop.bg/today/235054
https://app.eop.bg/today/225710


 Становище на АОП (Д-116 от 04.10.2022 г.): Необходими са допълнителни 

аргументи и доказателства, които да обосноват неизяснените аспекти. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 06.10.2022 г. 

 

 


