
Проверки на Агенцията по обществени поръчки 

за периода 17.10.2022 г. – 28.10.2022 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: НАП, Община Костинброд, Община 

Врана, Община Пловдив, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, „Ей и Ес – ЗС 

Марица Изток I“ ЕООД 

o Издадени становища: 6 броя  

 

 

1. Национална агенция за приходите (НАП) 

 

 УНП в РОП: 00530-2022-0081 

 Предмет на обществената поръчка: „Зареждане на 499 бр. електронни 

носители, собственост на НАП, с 1 996 бр. тримесечни абонаментни превозни 

документи за пътуване по редовна тарифа в обществен градски транспорт в гр. 

София за служители на НАП, разпределени в четири тримесечия или общо за 

12 месеца” 

 Прогнозна стойност без ДДС: 233 532 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: 26.09.2022 г. 

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към: 10.11.2022 г.) 

 Становище на АОП (Д-126 от 26.10.2022 г.): Прилагането на избраното 

правно основание е законосъобразно. 

 Публикувано становище (от възложителя): Не (към 10.11.2022 г.).  

 

https://app.eop.bg/today/237422


 

 

2. Община Костинброд 

 

 УНП в РОП: 00035-2022-0022 

 Предмет на обществената поръчка: „Обезвреждане чрез депониране на 

неопасни (битови) отпадъци, генерирани от територията на община 

Костинброд в Регионалното депо -Костинброд, за общините Костинброд, 

Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман“ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 420 000 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: 28.09.2022 г. 

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към 10.11.2022 г.) 

 Становище на АОП (Д-127 от 27.10.2022 г.): Прилагането на избраното 

правно основание се счита за обосновано. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 27.10.2022г. 

 

3. Община Варна 

 

 УНП в РОП: 00081-2022-0081 

 Предмет на обществената поръчка: „Системно осъвременяване, софтуерно  

актуализиране и техническо осигуряване на Централизирана система за 

управление на платено паркиране /ЦСУПП/ - Синя Зона в град Варна” 

 Прогнозна стойност без ДДС: 662 400 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: 20.09.2022 г. 

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към 10.11.2022 г.) 

 Становище на АОП (Д-123 от 19.10.2022 г.): Прилагането на избраното 

правно основание се счита за обосновано. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 20.10.2022 г. 

https://app.eop.bg/today/241764
https://app.eop.bg/today/240709


 

 

4. Община Пловдив 

 

 УНП в РОП: 00267-2022-0125 

 Предмет на обществената поръчка: „Предприемане на спешни, неотложни 

и предаварийни работи с цел превенция на риска от наводнения чрез 

почистване на коритото на р. Марица“ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 1 250 000 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: 04.10.2022 г. 

 Сключен договор: Не. Решение за прекратяване на процедурата (публикувано 

на 27.10.2022 г.). 

 Становище на АОП (Д-130 от 25.10.2022 г.): В разглеждания случай не може 

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

основание. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 03.11.2022 г. 

 

5. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 

 

 УНП в РОП: 00353-2022-0228 

 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на резервни части за 

предпазни клапани на фирма „Emerson Automation Solutions - Sempell GmbH“ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 499 930 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 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). 

https://app.eop.bg/today/243079
https://app.eop.bg/today/239230


 Дата на откриване: 23.09.2022 г.  

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към 10.11.2022 г.) 

 Становище на АОП (Д-125 от 21.10.2022 г.): Прилагането на избраното 

правно основание се счита за обосновано. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 24.10.2022 г. 

 

6. „Ей и Ес – ЗС Марица Изток I“ ЕООД 

 

 УНП в РОП: 05242-2022-0025 

 Предмет на обществената поръчка: „Услуги по сервизно обслужване и 

поддръжка и доставка на резервни части за системи за управление и 

индустриални и процесни комуникационни мрежи на производителя Allen 

Bradley на територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток 1“ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 800 000 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: 29.09.2022 г.  

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към: 10.11.2022 г.) 

 Становище на АОП (Д-128 от 28.10.2022 г.): Необходими са допълнителни 

доказателства, които да обосноват неизяснените аспекти. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 02.11.2022 г. 

 

https://app.eop.bg/today/242461

