
Проверки на Агенцията по обществени поръчки 

за периода 14.11.2022 г. – 25.11.2022 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: Национален център по трансфузионна 

хематология, Агенция „Митници“, Агенция „Пътна 

инфраструктура“, „Електроразпределение Юг“ ЕАД, „АЕЦ 

Козлодуй“ ЕАД 

o Издадени становища: 5 броя  

 

 

1. Национален център по трансфузионна хематология (НЦТХ) 

 

 УНП в РОП: 01016-2022-0008 

 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на реактиви и консумативи 

за извършване на 40 000 броя изследвания на всяка единица дарена кръв за 

трансмисивни инфекции HIV (HIV-1 и HIV-2)/Хепатит Б/Хепатит C чрез NAT 

технология с наличната в Центровете за трансфузионна хематология 

апаратура - 6 броя автоматизирани и интегрирани системи – Procleix Panther”. 

 Прогнозна стойност без ДДС: 1 166 666, 66 лв. 

 Вид на процедура: Договаряне без предварително обявление на основание 

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: 17.10.2022 г. 

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към 15.12.2022 г.) 

 Становище на АОП (Д-137 от 17.11.2022 г.): Прилагането на избраното 

правно основание е законосъобразно. 

 Публикувано становище (от възложителя): Не (към 15.12.2022 г.)  

 

https://app.eop.bg/today/246547


2. Агенция „Митници“  

 

 УНП в РОП: 00334-2022-0052 

 Предмет на обществената поръчка: „Извънгаранционно поддържане и 

ремонт на електронни автомобилни везни собственост на Агенция „Митници”. 

 Прогнозна стойност без ДДС: 4 410 000 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: 26.10.2022 г. 

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към 15.12.2022 г.) 

 Становище на АОП (Д-140 от 24.11.2022 г.): Необходими са допълнителни 

аргументи и доказателства, които да установят неизяснените аспекти. 

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

 

3. Агенция ”Пътна инфраструктура“ 

 

 УНП в РОП: 00044-2022-0151 

 Предмет на обществената поръчка: „Надграждане и поддръжка на ГИС в 

АПИ”. 

 Прогнозна стойност без ДДС: 355 525 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: 27.10.2022 г. 

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към 02.12.2022 г.)* 

 Становище на АОП (Д-141 от 25.11.2022 г.): Прилагането на избраното 

правно основание се счита за обосновано. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 05.12.2022 г. 

*Забележка: процедурата е „спряна“ на 17.11.2022 г. поради образувано 

производство по обжалване. 

 

 

 

https://app.eop.bg/today/245449
https://app.eop.bg/today/239921


4. „Електроразпределение Юг“ ЕАД 

 

 УНП в РОП: 00143-2022-0166 

 Предмет на обществената поръчка: „Комплексно почистване и поддръжка 

на сгради и прилежащите им площи, собственост на „Електроразпределение 

юг ЕАД“ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 543 979 лв. 

 Вид на процедура: Договаряне без предварителна покана за участие на 

основание чл. 138, ал. 1 във връзка с 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: 19.10.2022 г. 

 Сключен договор: Да, публикуван на 26.10.2022 г. 

 Становище на АОП (Д-138 от 18.11.2022 г.): Не са налице изискванията за 

прилагане на чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП. 

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

 

5. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 

 

 УНП в РОП: 00353-2022-0247 

 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на 4 броя корпуси за 

арматури на напор на помпи 5TX до парогенераторите производство на фирма 

"Emerson Automation Solutions - Sempell Gmbh"“ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 1 754 196,00 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). 

 Дата на откриване: 13.10.2022 г.  

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към 15.12.2022 г.) 

https://app.eop.bg/today/245580
https://app.eop.bg/today/231003


 Становище на АОП (Д-136 от 14.11.2022 г.): Приема се, че са налице 

условията за прилагане на избраното правно основание. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 15.11.2022 г. 


