
Проверки на Агенцията по обществени поръчки 

за периода 31.10.2022 г. – 11.11.2022 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: ГД „Жандармерия, специални 

операции и борба с тероризма“, ДА „Безопасност на движението 

по пътищата“, Община Ракитово, Югозападно държавно 

предприятие, Управление Мрежови експлоатационен район – 

Пловдив, РЗИ-Варна, НКЖИ, МУ-Пловдив, Община Монтана, 

ГД „Гранична полиция“ (МВР) 

o Издадени становища: 10 броя  

 

 

1. Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с 

тероризма“   

 

 УНП в РОП:06158-2022-0006 

 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на фитнес оборудване за 

нуждите на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с 

тероризма“ 

 Обособени позиции: Не 

 Срок за изпълнение: 50 дни 

 Прогнозната стойност без ДДС: 333 416.67 лв. 

 Критерий за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

 Становище на АОП (КСИ-195 от 11.11.2022 г.): Не е спазена препоръка от 

първия етап на контрола за допълване на информацията в обявлението относно 

вида и количеството на стоките, подлежащи на доставяне, без да са изпратени 

писмени мотиви. Във връзка със забраната за възлагане на договори за 

обществени поръчки на свързани с Русия лица, органи или образувания 

https://app.eop.bg/today/243446


неточно е посочен  чл. 5к от Регламент (ЕС) № 2022/576 на Съвета от 

08.04.2022 г., вместо чл. 5 от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 

31.07.2014 г. 

 Публикувано становище (от възложителя): Не (към 30.11.2022 г.). Не е 

спазен законоустановеният срок. 

 

2. Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ 

 

 УНП в РОП: 05837-2022-0001 

 Предмет на обществената поръчка: „Закупуване на 2 бр. специализирано 

оборудване (мобилна лаборатория) за оценка на състоянието на пътната 

безопасност при обследване на пътища“ 

 Обособени позиции: Не 

 Срок за изпълнение: 365 дни 

 Прогнозната стойност без ДДС: 1 750 000 лв. 

 Критерий за възлагане: Оптимално съотношение качество/цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Да 

 Становище на АОП (КСИ-190 от 11.11.2022 г.): Не са установени 

несъответствия с изискванията на ЗОП. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 14.11.2022 г. 

 

3. Община Ракитово 

 

 УНП в РОП: 00149-2022-0011 

 Предмет на обществената поръчка: „Закупуване на специализиран 

автомобил за снегочистене и опесъчаване за община Ракитово – нов“ 

 Обособени позиции: Не 

 Срок за изпълнение: 30 дни 

 Прогнозната стойност без ДДС: 233 333,33 лв. 

 Критерий за възлагане: Оптимално съотношение качество/цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

 Становище на АОП (КСИ-187 от 03.11.2022г.): Не са установени 

несъответствия с изискванията на ЗОП. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 04.11.2022 г. 
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4. Югозападно държавно предприятие ДП 

 

 УНП в РОП:02724-2022-0294 

 Предмет на обществената поръчка: „Подобряване природозащитното 

състояние на горите чрез изпълнението на лесокултурни дейности на 

територията на ЮЗДП ДП, гр. Благоевград“ по девет обособени позиции“ 

 Обособени позиции: Да, 9 бр. 

 Срок за изпълнение: 31.12.2023 г. 

 Прогнозната стойност без ДДС: 2 045 544.02 лв. 

 Критерий за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Да 

 Становище на АОП (КСИ-185 от 07.11.2022 г.): Не са представени мотиви по 

чл. 232, ал. 7 от ЗОП, като същевременно не са направени и съответните 

изменения в обявлението във връзка с препоръките от първия етап на 

контрола, касаещи: отбелязване на допълнителни CPV кодове, с оглед по-

точно описване на спецификата на възлаганите услуги по обособените 

позиции; допълване на информация за документите, с които се доказва 

съответствие с изискването за опит. Неправилно е отразена препоръката за 

корекции в поле ІІІ.1.1), като е премахната възможността при подаване на 

офертата чуждестранен участник да декларира съответствие с изискването за 

годност, позовавайки се на вписване в аналогичен регистър, вместо да се 

поясни, че при сключване на договора, избраният изпълнител (в т.ч. ако е 

чуждестранно лице) трябва да докаже правото си да извършва възлаганите 

дейности на територията на Република България. Запазено и обвързването на 

срока за окончателно плащане с есенната инвентаризация, като включената в 

решението и обявлението информацията за начина на плащане е 

противоречива. В поле IV.4) на решението е записано, че след подписване на 

приемателно-предавателния протокол изпълнителят издава фактура със 

стойност, съответстваща на 80 % от сумата по протокола, която в 10-дневен 

срок възложителят заплаща, докато в полета II.2.4) на обявлението е посочено, 

че фактурата се издава със стойност, съответстваща на сумата по протокола, а 

в срок до 10 дни, възложителят заплаща 80 % от нея. При всички обособени 

позиции се съдържа текст, уреждащ случаите на обективна невъзможност за 

изпълнение на дейностите, предвидени за извършване през 2022 г., макар в 

техническата спецификация такива да не са заложени. Обстоятелствата по 

чл. 55, ал. 1 от ЗОП не са посочени ясно и недвусмислено като основания за 

отстраняване в процедурата. Некоректна е и препратката към акта на ЕС, 

касаещ ограничителните мерки срещу Русия. 

 Публикувано становище (от възложителя): Не (към 30.11.2022 г.). Не е 

спазен законоустановеният срок. 
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5. Управление Мрежови експлоатационен район - Пловдив 

 

 УНП в РОП: 01379-2022-0163 

 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на свежо минерално 

трансформаторно масло“ 

 Обособени позиции: Не 

 Срок за изпълнение: 12 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 400 000 лв.  

 Критерий за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

 Становище на АОП (КСИ-184 от 04.11.2022 г.): Не са установени 

несъответствия с изискванията на ЗОП 

 Публикувано становище (от възложителя): Не (към 30.11.2022 г.). Не е 

спазен законоустановеният срок. 

 

6. Регионална здравна инспекция - Варна 

 

 УНП в РОП: 02388-2022-0006 

 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на нетна електрическа 

енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за 

нуждите на РЗИ - Варна“ 

 Обособени позиции: Не 

 Срок за изпълнение: 12 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 376 260,00 лв.  

 Критерий за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

 Становище на АОП (КСИ-182 от 31.10.2022 г.): В становището на АОП от 

първия етап на предварителния контрол е дадена препоръка в обявлението да 

се добавят обстоятелствата относно личното състояние, водещи до 

отстраняване от участие в процедурата. Възложителят е добавил основанията 

по чл. 54, ал. 1 ЗОП, но не е допълнил с основания по чл.107, т.4 от ЗОП, чл.3, 

т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС и чл.69 от ЗПКОНПИ. 

 Публикувано становище (от възложителя): Не (към 30.11.2022 г.). Не е 

спазен законоустановеният срок. 

 

7. Национална компания „Железопътна инфраструктура“ ДП 

 

 УНП в РОП: 00233-2022-0097 

 Предмет на обществената поръчка: „Извършване на археологически 

проучвания по 3 (три) обособени позиции“ 

https://app.eop.bg/today/234643
https://app.eop.bg/today/238262
https://app.eop.bg/today/218030


 Обособени позиции: Да, 3 бр. 

 Срок за изпълнение: 210 дни 1 

 Прогнозната стойност без ДДС: 838 272 лв.  

 Критерий за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Да 

 Становище на АОП (КСИ-178 от 04.11.2022 г.): Не са установени 

несъответствия с изискванията на ЗОП.  

 Публикувано становище (от възложителя): Не (към 30.11.2022 г.). Не е 

спазен законоустановеният срок. 

 

8. Медицински университет - Пловдив 

 

 УНП в РОП: 00512-2022-0033 

 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на научно оборудване по 

проект ПЕРИМЕД“ 

 Обособени позиции: Да, 8 бр. 

 Срок за изпълнение: 6 месеца2 

 Прогнозната стойност без ДДС: 392 193 лв.  

 Критерий за възлагане: Оптимално съотношение цена/качество за обособени 

позиции № 1-4; Най-ниска цена за обособени позиции № 5-8 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Да 

 Становище на АОП (КСИ-175 от 31.10.2022 г.): Не са установени 

несъответствия с изискванията на ЗОП 

 Публикувано становище (от възложителя): Не (към 30.11.2022 г.). Не е 

спазен законоустановеният срок. 

 

9. Община Монтана 

 

 УНП в РОП: 00019-2022-0033 

 Предмет на обществената поръчка: „Доставка, монтаж, въвеждане в 

експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства за битово 

отопление на пелети и радиатори“ 

 Обособени позиции: Не 

 Срок за изпълнение: 30.10.2023 г. 

 Прогнозната стойност без ДДС: 2 385 498,06 лв.  

 Критерий за възлагане: Оптимално съотношение качество/цена 

                                                           
1 За обособените позиции възложителят е посочил различен срок за изпълнение, поради което е отбелязан 

най-дългият от тях. 
2 За обособените позиции възложителят е посочил различен срок за изпълнение, поради което е отбелязан 

най-дългият от тях. 
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 Финансиране със средства от Европейския съюз: Да 

 Становище на АОП (КСИ-172 от 11.11.2022 г.): Не са установени 

несъответствия с изискванията на ЗОП. 

 Публикувано становище (от възложителя): Не (към 30.11.2022 г.). Не е 

спазен законоустановеният срок. 

 

10. Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ към Министерство на 

вътрешните работи /МВР/ 

 

 УНП в РОП: 02849-2022-0026 

 Предмет на обществената поръчка: „Доставка и интеграция на софтуер и 

хардуер за бекъп на данни и документи от локалните информационни фондове 

на ГДГП“ 

 Обособени позиции: Не 

 Срок за изпълнение: 120 дни 

 Прогнозната стойност без ДДС: 1 019 930 лв. 

 Критерий за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Да 

 Становище на АОП (КСИ-41 от 07.11.2022 г.): Не са установени 

несъответствия с изискванията на ЗОП 

 Публикувано становище (от възложителя): Не (към 30.11.2022 г.). Не е 

спазен законоустановеният срок. 
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