
Проверки на Агенцията по обществени поръчки 

за периода 14.11.2022 г. – 25.11.2022 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: Дирекция „Комуникационни и 

информационни системи“ – МВР, Община Родопи, 

Северозападно държавно предприятие ДП, Община Кърджали, 

Министерство на труда и социалната политика, МБАЛ „Света 

Анна“ – София АД, Областно пътно управление – Кюстендил, 

Институт по полимери – БАН 

o Издадени становища: 8 броя  

 

 

1. Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – МВР   

 

 УНП в РОП: 05401-2022-0029 

 Предмет на обществената поръчка: „Повишаване защитата на населението 

от наводнения и защитата на критичната инфраструктура чрез доизграждане и 

надграждане на СРПО“ 

 Обособени позиции: Не 

 Срок за изпълнение: 20.11.2026 г. 

 Прогнозната стойност без ДДС: 36 998 622.50 

 Критерий за възлагане: Оптимално съотношение качество/цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Да 

 Становище на АОП (КСИ-213 от 25.11.2022 г.): Възложителят не е 

представил мотиви по чл. 232, ал. 7 ЗОП относно несъобразени препоръки от 

първия етап на контрола, касаещи: коригиране на изискването за оторизация в 

техническата спецификация, като същото се отнесе само към изпълнителя на 

обществената поръчка, а не към всички участници към момента на подаване 

на офертата; редакция в условието за отстраняване на участник, допуснал 
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аритметична грешка в ценовото си предложение. Изискването за прилагане на 

система за управление на информационна сигурност е отпаднало от поле 

III.1.3) на обявлението, но е заложено в техническата спецификация, като 

отново е насочено към участниците. В решението за откриване на процедурата 

не са попълнени номер и дата на становището на АОП от първия етап, както 

изисква чл. 122в, ал. 3 от ППЗОП. 

 Публикувано становище (от възложителя): На 28.11.2022 г. са 

публикувани страници 1 и 3 от документа. 

 

2. Община Родопи 

 

 УНП в РОП: 00464-2022-0083 

 Предмет на обществената поръчка: „Зимно поддържане и почистване на 

общинската пътна мрежа на територията на община Родопи, област Пловдив“ 

 Обособени позиции: Не 

 Срок за изпълнение: 01.01.2023 г. -30.04.2025 г. 

 Прогнозната стойност без ДДС: 1 350 000 лв. 

 Критерий за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

 Становище на АОП (КСИ-205 от 24.11.2022 г.): Не са установени 

несъответствия с изискванията на ЗОП. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 24.11.2022 г. 

 

3. Северозападно държавно предприятие ДП 

 

 УНП в РОП: 02709-2022-0059 

 Предмет на обществената поръчка: „Отглеждане на горски култури в 

държавни горски територии в териториалния обхват на „Северозападно 

държавно предприятие“ ДП, финансирани със средства по процедура 

BG16M1OP002-3.035: „Подобряване природозащитното състояние на горски 

природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, 

предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и 

Отглеждане“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие” на 

оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

 Обособени позиции: Да, 7 бр. 

 Срок за изпълнение: 10 месеца1 

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

дългият от тях. 
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 Прогнозната стойност без ДДС: 863 661,48 лв. 

 Критерий за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Да 

 Становище на АОП (КСИ-200 от 18.11.2022г.): Установено е разминаване по 

отношение на посочения в обявлението и в документацията размер на 

гаранцията за изпълнение. Техническата спецификация е задължителна част 

от документацията за обществената поръчка и следва да се публикува в РОП. 

Техническата спецификация за обособена позиция № 1 не е публикувана (а 

само приложението към нея) и съответно не е проверена от АОП. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 23.11.2022 г. 

 

4. Община Кърджали 

 

 УНП в РОП: 00322-2022-0060 

 Предмет на обществената поръчка: „Зимно поддържане, снегопочистване 

и опесъчаване на четвъртокласната общинска пътна мрежа на Община 

Кърджали, оперативни сезони 2022/2024г., по 13 обособени позиции“ 

 Обособени позиции: Да, 13 бр. 

 Срок за изпълнение: 24 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 2 500 000 лв. 

 Критерий за възлагане: Оптимално съотношение качество/цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

 Становище на АОП (КСИ-198 от 25.11.2022 г.): Не са представени мотиви по 

чл. 232, ал. 7 от ЗОП, но не са направени и съответните изменения в 

обявлението във връзка с препоръките от първия етап относно допълване на 

формите на гаранцията на изпълнение, конкретизиране на специфичните 

национални основания за отстраняване и прецизиране на текста относно чл. 

5к, параграф 1 от Регламент (ЕС) 833/2014 г. относно ограничителните мерки 

с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. 

Попълненото в проекта на обявление поле VI.3) е отпаднало от обявлението, с 

което е оповестено откриването на процедурата, като липсващата информация 

относно основанията за отстраняване от участие и предвидената гаранция за 

изпълнение се съдържа в документацията на поръчката. Критерият за 

възлагане е „оптимално съотношение качество/цена“, като видно от 

методиката, включеният в него ценови показател се формира от два 

подпоказателя, чиито наименования и относителна тежест не са посочени в 

обявлението за поръчка. В техническата спецификация се изисква качеството 

на извършените работи трябва да отговаря на изискванията на Инструкция № 

3 от 18.07.2007 г за реда на осъществяване на спасителни и неотложни 

аварийно възстановителни работи при бедствия, но същата е отменена. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 28.11.2022 г. 
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5. Министерство на труда и социалната политика 

 

 УНП в РОП: 00422-2022-0023 

 Предмет на обществената поръчка: „Събиране на данни за изпълнението 

на показателите за дългосрочен резултат по Оперативна програма Развитие на 

човешките ресурси 2014-2020“ 

 Обособени позиции: Не 

 Срок за изпълнение: До 30.09.2024 г. или до достигане на максимално 

допустимата стойност от 260 000 лв. без ДДС (в зависимост от това кое 

обстоятелство настъпи първо) 

 Прогнозната стойност без ДДС: 260 000 лв.  

 Критерий за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Да 

 Становище на АОП (КСИ-196 от 16.11.2022 г.): Не са установени 

несъответствия с изискванията на ЗОП. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 17.11.2022 г. 

 

6. Многопрофилна болница за активно лечение „Света Ана“ – София АД 

 

 УНП в РОП: 00692-2022-0046 

 Предмет на обществената поръчка: „Изработка, доставка и монтаж на офис 

и болнично обзавеждане за УМБАЛ „Света Анна” – София АД“ 

 Обособени позиции: Не 

 Срок за изпълнение: 24 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 300 000 лв. 

 Критерий за възлагане: Оптимално съотношение качество/цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

 Становище на АОП (КСИ-193 от 14.11.2022 г.): Не е съобразена препоръка 

от първия етап на контрола за посочване на информация относно вида и 

количеството на възлаганите доставки, като не са изпратени писмени мотиви 

по чл. 232, ал. 7 ЗОП, а в обявлението е добавено пояснение, че за възложителя 

е невъзможно да изготви ориентировъчна справка за прогнозното количество 

офис и болнично обзавеждане. Поради липсата на количествени данни не 

става ясно по какъв начин е определена прогнозната стойност на поръчката, 

вкл. дали съответства на реалните потребности на възложителя. Доколкото 

описаният подход на възлагане е характерен за рамково споразумение по чл. 

81 ЗОП), възложителят следва да може да обоснове, че възлагане на договор 

директно след провеждане на открита по вид процедура е подходящо решение. 

Относно указанията, касаещи изискваните мостри, следва да се има предвид и 

хипотезата на представяне на мострите след подаването на офертата чрез 

платформата, при което върху тяхната опаковка е нужно посочване и на 
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номера на офертата съгласно чл. 47, ал. 10 от ППЗОП. Срокът за получаване 

на оферти не е съобразен с чл. 45, ал. 3 от ЗОП, предвиждащ удължаване с 5 

дни, когато подаването на (части от) оферти с електронни средства не е 

възможно поради някоя от причините по чл. 39а, ал. 9 или 10 от закона. Не са 

взети предвид и препоръките от първия етап (без да са изпратени мотиви) 

относно: допълване на техническата спецификация с информация за 

количествени параметри и за основни изисквания към изпълнението; 

необходимостта в оценката да участват и количествата (макар и прогнозни) на 

различите видове обзавеждане. 

 Публикувано становище (от възложителя): Не (към 01.12.2022 г.) 

 

 

7. Областно пътно управление - Кюстендил 

 

 УНП в РОП: 00044-2022-0161 

 Предмет на обществената поръчка: „Изработване на технически проекти 

за основен ремонт на обекти, както следва: Обособена позиция № 1 „Път III 

623 от км 0+000 до км 14+500“; Обособена позиция № 2 „Път III-623 от км 

15+500 до км 17+490“ 

 Обособени позиции: Да, 2 бр. 

 Срок за изпълнение: 48 месеца  

 Прогнозната стойност без ДДС: 329 800 лв.  

 Критерий за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

 Становище на АОП (КСИ-191 от 24.11.2022 г.): За двете обособени позиции 

са поставени изисквания за опит на членове на екипа, които са 

непропорционални, доколкото техническите спецификации не предвиждат 

проектиране за пътно съоръжение със съответните характеристики. Видно от 

обявлението, предметът на възлагане (по двете обособени позиции) включва и 

упражняване на авторски надзор по време на строителството, отбелязан е срок 

от 48 месеца и е предвидена гаранция за изпълнение на договора. В 

техническата спецификация са посочени етапи за изпълнение на възлаганите 

дейности, но в проекта на договора липсва поетапно освобождаване на 

гаранцията за изпълнение, както изисква чл. 111, ал. 10 от ЗОП. Неточно е 

посочена разпоредбата, съдържаща забрана за възлагане на договори за 

обществени поръчки на руски граждани и други свързани с Русия лица, органи 

и образувания. Частично отразена е препоръката от първия етап на контрола 

за добавяне на думите „или еквивалено/и“ при посочване стандарти в 

заданията за проектиране. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 28.11.2022 г. 
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8. Институт по полимери - БАН 

 

 УНП в РОП: 01483-2022-0004 

 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на настолен 

(Benchtop/Tabletop) сканиращ електронен микроскоп (СЕМ)“ 

 Обособени позиции: Не 

 Срок за изпълнение: 74 дни 

 Прогнозната стойност без ДДС: 232 000 лв.  

 Критерий за възлагане: Оптимално съотношение качество/цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Да 

 Становище на АОП (КСИ-183 от 18.11.2022 г.): Не са установени 

несъответствия с изискванията на ЗОП. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 21.11.2022 г. 
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