
Проверки на Агенцията по обществени поръчки 

за периода 28.11.2022 г. – 09.12.2022 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: Министерство на земеделието, 

Югоизточно държавно предприятие – ДП Сливен, Югоизточно 

държавно предприятие, ГД „Гранична полиция“ към МВР, ВиК 

Видин, Община Върбица, ВиК Пловдив, „Столичен 

автотранспорт“ ЕАД 

o Издадени становища: 8 броя  

 

 

1. Министерство на земеделието 

 

 УНП в РОП: 00696-2022-0019 

 Предмет на обществената поръчка: „Предоставяне на техника под наем за 

печат, копиране и сканиране за нуждите на Министерство на земеделието 

(МЗм)“ 

 Обособени позиции: Не 

 Срок за изпълнение: 60 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 500 000 лв. 

 Критерий за възлагане: Оптимално съотношение качество/цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

 Становище на АОП (КСИ-210 от 08.12.2022 г.): Възложителят е посочил в 

обявлението, че участникът следва да притежава опит в изпълнението на, 

идентични или сходни услуги, които са изцяло реализирани през последните 

3 години, считано от крайната дата за подаване на оферти, докато чл. 63, ал. 1, 

т. 1, б. „б“ от ЗОП обвързва тригодишния предходен период с датата на 

подаване на офертата. Въпреки че не са представени писмени мотиви чл. 232, 

ал.7 от ЗОП, не са взети предвид препоръките от първия етап на контрола, във 
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връзка с: поставеното в техническата спецификация изискване за 

оторизационно писмо и посочване на броя на предвидените за обучение. 

 Публикувано становище (от възложителя): Не (към 19.01.2023 г.).  

 

2. Югоизточно държавно предприятие ДП-Сливен 

 

 УНП в РОП: 02716-2022-0340 

 Предмет на обществената поръчка: „Възлагане на лесокултурни дейности 

в горски територии – държавна собственост, предоставени за стопанисване на 

„Югоизточно държавно предприятие“ ДП, гр. Сливен, разположени в района 

на дейност на териториалните му поделения (ДГС/ДЛС), 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 залесяване“ по приоритетна ОС 3 „Натура 

2000 и биоразнообразие” на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

 Обособени позиции: Да, 9 бр. 

 Срок за изпълнение: 31.12.2023 г.1 

 Прогнозната стойност без ДДС: 484 274.10 лв. 

 Критерий за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Да 

 Становище на АОП (КСИ-209 от 02.12.2022 г.): В обявлението не са 

направени промени във връзка с препоръка от първия етап на контрола 

относно посочения срок за изпълнение по обособени позиции № 4 и 6 

(31.12.2022 г.), като не са представени и писмени мотиви по чл. 232, ал. 7 от 

ЗОП. Видно от полета IV.2.2) и VI.5) на обявлението, срокът за подаване на 

оферти е съкратен на 22 дни (под минималния срок по чл. 74, ал. 1 от ЗОП), и 

макар в поле IV.1.1) да не е избрана ускорена процедура, са изложени 

съображения относно необходимостта от неотложно възлагане. 

Същевременно, информацията относно срока за обжалване е противоречива, 

тъй като в поле VI.4.3) на обявлението e посочена разпоредбата на чл. 197, ал. 

1, т. 3 от ЗОП (приложима при процедура, чийто срок за подаване на оферти е 

съкратен), а в поле VII.3) на решението - чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Сред 

основанията за отстраняване е посочено наличието на обстоятелства по чл. 5к 

от Регламент (EС) № 2022/576, а не от Регламент (EС) № 833/2014. Според 

техническата спецификация сроковете за изпълнение на услугите по 

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

дългият от тях. 
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конкретната обособена позицията се съдържат в допълнителни таблични 

приложения, но в същите е налична информация единствено за видовете 

дейности и предвидените площи. 

 Публикувано становище (от възложителя): Не, към 19.01.2023 г. 

 

 

3. Югоизточно държавно предприятие 

 

 УНП в РОП: 02716-2022-0347 

 Предмет на обществената поръчка: „Доставка, на техника за работа в 

горска територия държавна собственост, предоставена за стопанисване на 

Югоизточно държавно предприятие (ЮИДП), за извършване на лесокултурни 

дейности по възстановяване на горски насаждения разположени в територията 

обхват на дейност на ЮИДП, възлагана от ДП и финансирана по процедура 

BG16M1OP002-3.035 по 3 обособени позиции“ 

 Обособени позиции: Да, 3 бр.  

 Срок за изпълнение: 28.09.2023 г. 

 Прогнозната стойност без ДДС: 3 331 973.48 лв. 

 Критерий за възлагане: Оптимално съотношение качество/цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Да 

 Становище на АОП (КСИ-208 от 02.12.2022г.): Не е взета предвид 

препоръката от първия етап на предварителния контрол в обявлението да се 

конкретизира обхватът на сертификатите за системи за управление на 

качеството, без да са изпратени писмени мотиви. Съгласно техническите 

спецификации изпълнението на поръчката по всички обособени позиции 

включва и гаранционно обслужване, но в обявлението относно 

продължителността на поръчката е посочена крайна дата (28.09.2023 г.), 

съвпадаща с крайния срок за извършване на доставките, и е направена 

препратка към проекта на договор. Във връзка със забраната за възлагане на 

договори за обществени поръчки на определени свързани с Русия лица, органи 

и образувания неправилно е посочен чл. 5к от Регламент (EС) №2022/576, а не 

от Регламент (EС) № 833/2014. 

 Публикувано становище (от възложителя): Не, към 19.01.2023 г. 
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4. Главна дирекция „Гранична полиция“ към Министерството на 

вътрешните работи  

 

 УНП в РОП: 02849-2022-0032 

 Предмет на обществената поръчка: „Модернизиране на Националния 

център за борба с фалшиви и подправени документи за пътуване в София и 

регионалните звена в Бургас и Свиленград, чрез доставка на ново техническо 

и друго оборудване за обособяване на работни места за изследване на 

документи - стационарни и мобилни, за осигуряване на ефективен учебен 

процес, за създаване на необходимите условия при експлоатация на 

новозакупената техника, както и обезпечаване на сигурността, чрез 

изграждане на система за контрол на достъпа“ 

 Обособени позиции: Да, 2 бр. 

 Срок за изпълнение: 120 дни.2 

 Прогнозната стойност без ДДС: 1 559 566,67 лв. 

 Критерий за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Да 

 Становище на АОП (КСИ-206 от 05.12.2022 г.): Във връзка с препоръка на 

АОП, касаеща указание за отстраняване при установени несъответствия и 

аритметични грешки в ценовото предложение, възложителят е посочил в 

обявлението и в документацията, че в такива случаи участникът „може“ да 

бъде отстранен, без конкретизиране на условията, при които ще се извърши 

това. Основанията за отстраняване трябва да са ясни и предварително известни 

за участниците в процедурата. 

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

 

 

 

5. Водоснабдяване и канализация – Видин ЕООД 

 

 УНП в РОП: 00974-2022-0011 

 Предмет на обществената поръчка: „Инженеринг (проектиране, авторски 

надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на 

обособената територия обслужвана от „ВиК - Видин” ЕООД, гр. Видин 

съгласно договорните условия на ФИДИК - Жълта книга за обект: „Частична 

реконструкция на канализационен колектор N II, от РШ138 до КПС1“ 

 Обособени позиции: Не 

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

дългият от тях. 
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 Срок за изпълнение: 310 дни 

 Прогнозната стойност без ДДС: 8 448 769.43 лв.  

 Критерий за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Да 

 Становище на АОП (КСИ-202 от 28.11.2022 г.): Не са установени 

несъответствия с изискванията на ЗОП. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 30.11.2022 г. 

 

6. Община Върбица 

 

 УНП в РОП: 00965-2022-0013 

 Предмет на обществената поръчка: „Доставка чрез покупка на хранителни 

продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на изпълнителя, за 

нуждите на Домашен социален патронаж на територията на община Върбица“ 

 Обособени позиции: Не 

 Срок за изпълнение: 33 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 2 617 333.33 лв.  

 Критерий за възлагане: Оптимално съотношение качество/цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Да 

 Становище на АОП (КСИ-199 от 28.11.2022 г.): Възложителят не е изпратил 

мотиви по чл. 232, ал. 7 ЗОП във връзка с неотразени препоръки от първия етап 

на контрола относно предоставяне в обявлението на количествени данни (дори 

да са прогнозни и/или обобщени по групи храни, напр.) и конкретизиране на 

количеството на доставките в техническата спецификация. Налице е 

несъответствие между заложеното в обявлението условие за техническо 

средство и текста в техническата спецификация, който не е съобразен с 

препоръката от първия етап (относно отпадане на записа „собствено или 

наето“). В обявлението е поставено изискване участниците „да разполагат 

минимум с един обект за извършване на съответните дейности, предмет на 

поръчката, съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните“, но 

цитираната норма е неотносима към изискванията за регистрация и одобрение 

при производство, преработка и/или дистрибуция на храни, съдържащи се в 

глава втора на актуалния закон. Изисква се участникът да е изпълнил 

„дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през 

последните 3 (три) години…“, без да е уточнено разбирането на възложителя 

за „сходен обем“. Сред основанията за отстраняване е посочено наличието на 

обстоятелства по „чл. 5к, пар. 1 от Регламент (EС) № 2022/576“. Коректната 

препратка е към забраната по чл. 5к, пар. 1 от Регламент на Съвета (ЕС) № 

833/2014, като последната не е специфично национално основание, 

произтичащо от вътрешното законодателство. 

 Публикувано становище (от възложителя): Не, към 19.01.2023 г. 
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7. Водоснабдяване и канализация ЕООД - Пловдив 

 

 УНП в РОП: 00197-2022-0054 

 Предмет на обществената поръчка: „“Извършване на услуги по 

транспортиране и оползотворяване на стабилизирани утайки (отпадъци с код 

190805), получени от пречистване на отпадъчни води от ПСОВ - Асеновград“ 

 Обособени позиции: Не 

 Срок за изпълнение: 12 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 1 200 000 лв.  

 Критерий за възлагане: Най-ниска цена 

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Не 

 Становище на АОП (КСИ-197 от 28.11.2022 г.): Не са установени 

несъответствия с изискванията на ЗОП.  

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 29.11.2022 г. 

 

8. „Столичен автотранспорт‘ ЕАД  

 

 УНП в РОП: 00088-2022-0040 

 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на 10 броя нови 

електрически автобуси с дължина от 7.6-9.6 м. и допълнително оборудване 

към тях“ 

 Обособени позиции: Не 

 Срок за изпълнение: 5 месеца 

 Прогнозната стойност без ДДС: 7 100 000 лв.  

 Критерий за възлагане: Оптимално съотношение цена/качество за обособени  

 Финансиране със средства от Европейския съюз: Да 

 Становище на АОП (КСИ-188 от 28.10.2022 г.): Не са установени 

несъответствия с изискванията на ЗОП. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 29.11.2022 г.  
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