
Проверки на Агенцията по обществени поръчки 

за периода 28.11.2022 г. – 09.12.2022 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: УМБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ“ 

ЕАД, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, „ТЕЦ Марица Изток 2“ 

ЕАД, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, 

„Топлофикация – Плевен“ АД 

o Издадени становища: 5 броя  

 

 

1. Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Царица 

Йоана – ИСУЛ“ ЕАД 

 

 УНП в РОП: 00494-2022-0036 

 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на медицински изделия, 

подлежащи на частично реимбурсиране от НЗОК за Клиника по хирургия” 

 Прогнозна стойност без ДДС: 1 200 000 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: 07.11.2022 г. 

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към 19.01.2023 г.). 

 Становище на АОП (Д-145 от 07.12.2022 г.): Прилагането на избраното 

правно основание е законосъобразно. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 08.12.2022 г.  

 

 

https://app.eop.bg/today/242707


2. Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ - Варна 

 

 УНП в РОП: 00909-2022-0025 

 Предмет на обществената поръчка: „Обслужване, поддържане и 

обновяване на симулационни комплекси във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 470 000 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: 02.11.2022 г. 

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към 19.01.2023 г.). 

 Становище на АОП (Д-142 от 30.11.2022 г.): При наличие на доказателства 

може да се приеме, че прилагането на избраното правно основание е 

законосъобразно. 

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

 

 

3. ТЕЦ „МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД 

 

 УНП в РОП: 00246-2022-0229 

 Предмет на обществената поръчка: „Използване на търговските 

платформи на организиран пазар за извършване на сделки за продажба и 

покупка на електрическа енергия от „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД” 

 Прогнозна стойност без ДДС: 4 430 000 лв. 

 Вид на процедура: Договаряне без предварителна покана за участие на 

основание чл. 138, 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: 10.11.2022 г. 

 Сключен договор: Публикуван на 10.01.2023 г. 

 Становище на АОП (Д-146 от 09.12.2022 г.): Налице са условията за 

прилагане на избраното правно основание. 

 Публикувано становище (от възложителя): Да, на 15.12.2022 г. 

 

 

https://app.eop.bg/today/249268
https://app.eop.bg/today/240207


4. „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД 

 

 УНП в РОП: 01379-2022-0167 

 Предмет на обществената поръчка: „Следгаранционна софтуерна 

поддръжка на пет диспечерски управляващи системи Spectrum Power 4 за 

тригодишен период“ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 817 000 EUR 

 Вид на процедура: Договаряне без предварителна покана за участие 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: 04.11.2022 г. 

 Сключен договор: Няма публикуван договор (към 19.01.2023 г.). 

 Становище на АОП (Д-144 от 30.11.2022 г.): Прилагането на избраното 

правно основание се счита за обосновано. 

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

 

 

5. „Топлофикация-Плевен“ АД 

 

 УНП в РОП: 00375-2022-0022 

 Предмет на обществената поръчка: „Доставка на водни маси от язовир 

"Горни Дъбник" и язовир "Мъртва долина 1" за технологичните нужди на 

"Топлофикация -Плевен" АД, съгласно одобрени от Министерството на 

околната среда и водите месечни графици“ 

 Прогнозна стойност без ДДС: 382 358 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: 04.11.2022 г.  

 Сключен договор: Публикуван на 12.01.2023 г. 

 Становище на АОП (Д-143 от 29.11.2022 г.): Прилагането на избраното 

правно основание се счита за обосновано. 

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

https://app.eop.bg/today/245254
https://app.eop.bg/today/252313

