
Проверки на Агенцията по обществени поръчки 

за периода 05.09.2022 г. – 16.09.2022 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: ЦИК, РЗИ-Плевен, „Топлофикация – 

Плевен“ АД, „Електроразпределение Юг“ ЕАД, „ЕВН България 

Топлофикация“ ЕАД, РЗИ-Русе, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, „Ей И 

Ес-3С Марица Изток 1“ ЕООД 

o Издадени становища: 12 броя  

 

 

1. Централна избирателна комисия 

 

 УНП в РОП: 04312-2022-0006 

 Предмет на обществената поръчка: „Възлагане на компютърната 

обработка на данните в РИК и в ЦИК от гласуването и издаването на Бюлетин 

на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г.” 

 Прогнозна стойност без ДДС: 3 800 000 лв. 

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

79, ал. 1, т. 3, б. „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: 21.09.2022 г.). 

 Становище на АОП (Д-119 от 16.09.2022 г.): Прилагането на избраното 

правно основание е обосновано и законосъобразно. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 16.09.2022 г. 

 

 

 

https://app.eop.bg/today/237874


2. Централна избирателна комисия 

 

 УНП в РОП: 04312-2022-0005 

 Предмет на обществената поръчка: „Дейности по осигуряване на 

машинното гласуване в страната и извън страната в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г., за частичните избори за кметове на 9 

октомври 2022 г. и на 23 октомври 2022 г., съгласно техническата 

спецификация и условията на договора“ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 6 800 000 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: 23.08.2022 г. 

 Сключен договор: Да, публикуван на 16.09.2022 г. 

 Становище на АОП (Д-113 от 15.09.2022 г.): Необходими са допълнителни 

аргументи и доказателства, които да установят неизяснените аспекти. 

 Публикувано становище (от възложителя) : Да, на 15.09.2022 г.  

 

3. Регионална здравна инспекция - Плевен 

 

 УНП в РОП: 02776-2022-0003 

 Предмет на обществената поръчка: „Избор на изпълнител за организиране 

и прилагане на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните 

популации на територията на област Плевен през 2022 г., с оглед на превенция 

на риска от бедствия и ограничаване на рисковете за общественото здраве“ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 304 810.83 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). 

https://app.eop.bg/today/235195
https://app.eop.bg/today/230394


 Дата на откриване: 02.08.2022 г. 

 Сключен договор: Да, публикуван на 10.08.2022 г. 

 Становище на АОП (Д-95 от 07.09.2022 г.): От изложените аргументи не 

може да се приеме, че са налице изискванията за прилагане на избраното 

правно основание. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 07.09.2022 г. 

 

 

4. „Топлофикация – Плевен“ АД 

 

 УНП в РОП:00375-2022-0017 

 Предмет на обществената поръчка: „Основен ремонт на генератор, 

производство на BRUSH Group“. 

 Прогнозна стойност без ДДС: 915 407 евро 

 Вид на процедура: Договаряне без предварителна покана за участие на 

основание с 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: 02.08.2022 г. 

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към дата: 21.09.2022 г.). 

 Становище на АОП (Д-94 от 05.09.2022 г.): Прилагането на избраното правно 

основание се счита за обосновано и законосъобразно. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 07.09.2022 г. 

 

 

5. „Електроразпределение Юг“ ЕАД 

 

 УНП в РОП: 00143-2022-0129 

 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на дейта модел за 

съвместяване на електромери на друг производител с концентраторите, 

електромерите и HES на ADDAX IMS, работеща по Prime PLC стандарт, 

доставка на концентратори, еднофазни, трифазни директни и трифазни 

индиректни електромери Prime 1.4 PLC и съвместяване със съществуващите в 

мрежата на Възложителя електромери Prime 1.3.6., доставка на хибридни 

електромери с PLC и RF, разработка и доставка на модул за автоматична 

подмяна на електромери в HES, разработка и доставка на Linux базирани 

комуникационни сървъри за HES, поддръжка на системите ADDAX IMS и 

допълнителни разработки от Възложителя при възникване на оперативна 

необходимост (change requests)”. 

https://app.eop.bg/today/229635
https://app.eop.bg/today/223197


 Прогнозна стойност без ДДС: 70 748 295.6 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. „в“ и ал. 2 от 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: 11.08.2022 г.  

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към: 21.09.2022 г.). 

 Становище на АОП (Д-103 от 15.09.2022 г.): Необходими са допълнителни 

аргументи и доказателства, които да установят неизяснените аспекти. 

 Публикувано становище (от възложителя) : Не, към 06.10.2022 г. 

 

6. „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД 

 

 УНП в РОП: 00129-2022-0018 

 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на елементи за изграждане 

на топлопреносни мрежи от топлопреносната мрежа на ЕВН България 

Топлофикация ЕАД гр. Пловдив в участъка: камера 1, ул. Ян Хус до камера 

164-40-4, бул. Победа: предварително изолирани тръби, муфа комплект с ПУР 

пяна и спирателна предварително изолирана арматура с 

обезвъздушаване/дренаж; доставка на стоманени тръби“. 

 Прогнозна стойност без ДДС: 732 504 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: 04.08.2022 г.  

 Сключен договор: Да, публикуван на 02.09.2022 г. 

 Становище на АОП (Д-97 от 07.09.2022 г.): Не са налице изискванията за 

прилагане на избраното правно основание. 

 Публикувано становище (от възложителя) : Не, към 06.10.2022 г. 

 

 

 

https://app.eop.bg/today/229301


7. Регионална здравна инспекция – Русе 

 

 УНП в РОП: 02354-2022-0001 

 Предмет на обществената поръчка: „Избор на изпълнител за организиране 

и прилагане на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните 

популации на територията на област Русе през 2022 г., с оглед на превенция 

на риска от бедствия и ограничаване на рисковете за общественото здраве“ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 204 626.67 лв. 

 Вид на процедура: Пряко договаряне на основание чл. 182, ал. 1, т. 1 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 по чл. 178, ал. 2 ЗОП, както и съкратените срокове 

при спешно възлагане по чл. 178, ал. 4 ЗОП. Обстоятелствата, с които се 

обосновава наличието на неотложност не се дължат на възложителя.). 

 Дата на откриване: 08.08.2022 г.  

 Сключен договор: Да, публикуван на 17.08.2022 г. 

 Становище на АОП (Д-100 от 09.09.2022 г.): Необходими са допълнителни 

аргументи и доказателства, които да установят неизяснените аспекти. 

 Публикувано становище (от възложителя) : Не, към 05.10.2022 г. 

 

 

8. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 

 

 УНП в РОП: 00353-2022-0196 

 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на електронни модули и 

базови рамки с двойна плътност за шкафове КИУС „Ovation“. 

 Прогнозна стойност без ДДС: 248 766 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 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: 11.08.2022 г.  

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към: 21.09.2022 г.). 

 Становище на АОП (Д-102 от 14.09.2022 г): Необходими са допълнителни 

аргументи и доказателства, които да установят неизяснените аспекти. 

https://app.eop.bg/today/231310
https://app.eop.bg/today/231363


 Публикувано становище (от възложителя) : Да, на 14.09.2022 г. 

 

 

9. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 

 

 УНП в РОП: 00353-2022-0192 

 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на модули за модернизация 

на система 0РР70 за експресен контрол на херметичността на обвивките на 

ТОЕ - технологична част и дистанционно управление“. 

 Прогнозна стойност без ДДС: 1 671 000 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. „в“ и ал. 2 от 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: 01.08.2022 г.  

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към: 21.09.2022 г.). 

 Становище на АОП (Д-93 от 05.09.2022 г.): Необходими са допълнителни 

аргументи и доказателства, които да установят неизяснените аспекти. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 07.09.2022 г. 

 

 

10.  „Ей И Ес-3С Марица Изток 1ˮ ЕООД 

 

 УНП в РОП: 05242-2022-0022 

 Предмет на обществената поръчка: „Сервизна поддръжка на компресори 

Atlas Copco и доставка на оригинални резервни части“. 

 Прогнозна стойност без ДДС: 1 500 000 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. „в“ и ал. 2 от 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: 03.08.2022 г.  

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към дата: 21.09.2022 г.) 

 Становище на АОП (Д-96 от 07.09.2022 г.): Необходими са доказателства и 

допълнителни аргументи, които да установят неизяснените аспекти. 

 Публикувано становище (от възложителя) : Да, на 12.09.2022 г. 

 

 

https://app.eop.bg/today/209735
https://app.eop.bg/today/229138


11.  „Ей И Ес-3С Марица Изток 1ˮ ЕООД 

 

 УНП в РОП: 05242-2022-0023 

 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на резервни части за помпи 

варовикова, гипсова и абсорберна суспензия тип DUCHTING MC 200-355 и 

ROWA MCC 1000-1250“ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 7 000 000 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. „в“ и ал.2 от 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: 10.08.2022 г.   

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към дата: 21.09.2022 г.) 

 Становище на АОП (Д-101 от 08.09.2022 г.): Прилагането на избраното 

правно основание е обосновано. 

 Публикувано становище (от възложителя) : Не, към 21.09.2022 г. 

 

 

12. „Ей И Ес-3С Марица Изток 1ˮ ЕООД 

 

 УНП в РОП: 05242-2022-0024 

 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на оборудване за ремонт, 

възстановяване и сервизна поддръжка на система за термовизионен контрол 

на горивния процес“ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 300 000 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, 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: 12.08.2022 г.   

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към дата: 21.09.2022 г.) 

 Становище на АОП (Д-104 от 13.09.2022 г.): Необходими са допълнителни 

аргументи и доказателства, които да установят неизяснените аспекти. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 13.09.2022 г. 

 

 

 

https://app.eop.bg/today/227199
https://app.eop.bg/today/232859

