
Проверки на Агенцията по обществени поръчки 

за периода 19.09.2022 г. – 30.09.2022 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: Община Пловдив, Община Видин, 

„ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, „Софийска вода“ АД, „АЕЦ 

Козлодуй“ ЕАД 

o Издадени становища: 5 броя  

 

 

1. Община Пловдив 

 

 УНП в РОП: 00267-2022-0099 

 Предмет на обществената поръчка: „Изготвяне на работен проект и 

упражняване на авторски надзор по части „Благоустрояване и 

инфраструктура“ и „Централна трибуна“, част от Общинска инфраструктура – 

Стадион „Локомотив“ – град Пловдив” 

 Прогнозна стойност без ДДС: 683 333,33 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: 23.08.2022 г. 

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към: 05.10.2022 г.) 

 Становище на АОП (Д-112 от 30.09.2022 г.): Необходими са допълнителни 

аргументи и доказателства, които да установят неизяснените аспекти. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 03.10.2022 г. 

 

 

https://app.eop.bg/today/234741


2. Община Видин 

 

 УНП в РОП: 00051-2022-0034 

 Предмет на обществената поръчка: „Изготвяне на технически проект и 

упражняване на авторски надзор за обект: Път VID1120: /ІI-14, Видин-Кула/ - 

Цар Петрово - Тополовец - Граница общини Кула-Видин - Каленик - Дружба 

- Генерал Мариново - Рупци - о.п. Видин” 

 Прогнозна стойност без ДДС: 247 103,24 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: 15.08.2022 г. 

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към дата: 05.10.2022 г.). 

 Становище на АОП (Д-106 от 29.09.2022 г.): В разглеждания случай не може 

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

основание. 

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

спазен законоустановеният срок.  

 

3. „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД 

 

 УНП в РОП: 00246-2022-0155 

 Предмет на обществената поръчка: „Депониране на пепелина, изгребвана 

от сгуроотвала на ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД в депо за неопасни отпадъци 

„Обединени северни насипища”“ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 35 659 800 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 

технически причини). 

 Дата на откриване: 12.08.2022 г. 

 Сключен договор: Няма публикуван към 05.10.2022 г. 

 Становище на АОП (Д-105 от 19.09.2022 г.): Прилагането на избраното 

правно основание се счита за обосновано. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 20.09.2022 г. 

 

https://app.eop.bg/today/233141
https://app.eop.bg/today/225566


 

4. „Софийска вода“ АД 

 

 УНП в РОП: 00435-2022-0078  

 Предмет на обществената поръчка: „Издаване, зареждане и предоставяне 

за ползване на превозни документи – абонаментни карти на електронен 

носител, за всички видове транспорт и линии на обществения градски 

транспорт на територията на Столична община“ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 1 600 000 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, 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: 18.08.2022 г. 

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към дата: 05.10.2022г.) 

 Становище на АОП (Д-110 от 21.09.2022 г.): Прилагането на избраното 

правно основание се счита за обосновано и законосъобразно. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 26.09.2022 г. 

 

 

5. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 

 

 УНП в РОП: 00353-2022-0207 

 Предмет на обществената поръчка: „Техническо обслужване и ремонт на 

монитори за благородни газове NGM - 2000 и проотборни устройства за 

въглерод и тритий тип V3H14C” 

 Прогнозна стойност без ДДС: 485 568 лв. 

 Вид на процедура: Пряко договаряне на основание чл. 182, 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: 19.08.2022 г.  

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към дата: 05.10.2022 г.) 

 Становище на АОП (Д-111 от 20.09.2022 г.): Необходими са допълнителни 

аргументи и доказателства, които да обосноват неизяснените аспекти. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 21.09.2022 г. 

 

https://app.eop.bg/today/226483
https://app.eop.bg/today/232279

