
Проверки на Агенцията по обществени поръчки 

за периода 31.10.2022 г. – 11.11.2022 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: ”Информационно обслужване“ АД, 

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, „Софийска вода“ ЕАД 

o Издадени становища: 6 броя  

 

 

1. „Информационно обслужване“ АД 

 

 УНП в РОП: 05948-2022-0054 

 Предмет на обществената поръчка: „Осигуряване на лицензи за ползване 

на функционалност „Управление на представянето“ и Self Service „Оценка на 

представянето“, част от Система за управление на човешките ресурси 

„HeRMeS“ в НАП и осигуряване на гаранционна поддръжка” 

 Прогнозна стойност без ДДС: 253 430 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: 12.10.2022 г. 

 Сключен договор: Да, публикуван на 22.11.2022 г. 

 Становище на АОП (Д-135 от 07.11.2022 г.): Прилагането на избраното 

правно основание е законосъобразно. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 07.11.2022 г.  

 

 

 

https://app.eop.bg/today/240295


2. „Информационно обслужване“ АД 

 

 УНП в РОП: 05948-2022-0056 

 Предмет на обществената поръчка: „Осигуряване на лицензи за 

продължаване на правото на ползване и поддръжка на софтуерен продукт 

Oracle за нуждите на Национална агенция за приходите (НАП)“ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 1 652 800 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: 21.10.2022 г. 

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към 29.11.2022 г.) 

 Становище на АОП (Д-139 от 11.11.2022 г.): Прилагането на избраното 

правно основание е законосъобразно. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 11.11.2022г. 

 

3. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 

 

 УНП в РОП: 00353-2022-0232 

 Предмет на обществената поръчка: „Регистрация, анализ, обработка и 

интерпретация на сеизмологичната информация от локална сеизмологична 

мрежа (ЛСМ) в района на „АЕЦ Козлодуй“” 

 Прогнозна стойност без ДДС: 336 000 лв. 

 Вид на процедура: Пряко договаряне на основание чл. 182, ал.1, вр. чл. 79, 

ал. 1, т. 3, буква „б“ и ал. 2 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: 30.09.2022 г. 

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към 29.11.2022 г.) 

 Становище на АОП (Д-129 от 31.10.2022 г.): Прилагането на избраното 

правно основание се счита за обосновано. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 31.10.2022 г. 

 

 

 

 

 

https://app.eop.bg/today/238186
https://app.eop.bg/today/239824


4. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 

 

 УНП в РОП: 00353-2022-0246 

 Предмет на обществената поръчка: „Осигуряване на лиценз за 

компютърни програми RiskSpectrum PSA RS-PSA за вероятностен анализ на 

безопасността (ВАБ) и RiskWatcher RS-RW мониторинг на риска“ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 129 000 EUR 

 Вид на процедура: Пряко договаряне на основание чл. 182, ал.1, вр. 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: 12.10.2022 г. 

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към 29.11.2022 г.). 

 Становище на АОП (Д-134 от 11.11.2022 г.): В случай че възложителят 

разполага с доказателства за първоначалното придобиване на програмите, 

прилагането на избраното правно основание може да се счита за обосновано. 

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

 

5. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 

 

 УНП в РОП: 00353-2022-0242 

 Предмет на обществената поръчка: „Провеждане на разширени изпитания 

на модернизирана система за възбуждане на 9(10)GQ (проектирана и 

изработена съгласно условията на договор № 302000010 от 07.08.2020 г.) по 

"затворен контур на управление", с използване на симулатор на 

турбогенератор (тип ТВВ-1000-4УЗ)“ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 634 190 лв. 

 Вид на процедура: Пряко договаряне на основание чл. 182, ал.1, вр. чл. 79, ал. 

1, т. 3, буква „б“ и ал. 2 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: 10.10.2022 г.  

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към 29.11.2022 г.) 

 Становище на АОП (Д-132 от 04.11.2022 г.): Необходими са допълнителни 

аргументи и доказателства, които да установят неизяснените аспекти. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 07.11.2022 г. 

 

 

https://app.eop.bg/today/223784
https://app.eop.bg/today/241118


6. „Софийска вода“ АД 

 

 УНП в РОП: 00435-2022-0110 

 Предмет на обществената поръчка: „Етап 2 от Надстройка на 

съществуващата ГИС на „Софийска вода“ АД, чрез внедряване и адаптиране 

на ESRI Utility Network Extension“ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 485 000 лв. 

 Вид на процедура: Пряко договаряне на основание чл. 182, ал.1, вр. 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: 11.10.2022 г.  

 Сключен договор: Да, публикуван на 10.11.2022 г. 

 Становище на АОП (Д-133 от 07.11.2022 г.): Прилагането на избраното 

правно основание се счита за обосновано. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 10.11.2022 г. 

 

https://app.eop.bg/today/242275

