
ОДОБРЯВАМ:    

  
Миглена Павлова 

изпълнителен 

директор на АОП  
 

СТАНОВИЩЕ* 

за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

Наименование: 
Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие 

/ДПСИДП/ - Шумен 

Вид: Публичен 

Партиден номер в РОП: 2711 
 

  

ПОРЪЧКА  

Обект на поръчката: Доставки 

Предмет: "Доставка чрез покупка на специална жилетна тел с режещ връх тип "Бруно", 

съгласно приложена спецификация, за изграждане на оградно съоръжение по сухопътната 

държавна граница с Р. Румъния с цел предотвратяване и ограничаване на риска от 

разпространение на Африканската чума по свинете, с включени разходи за товарене, 

транспорт и разтоварване на същата от производителя до съответиня обект на 

сухопътната държавна граница с Р. Румъния"  

Прогнозна стойност: 623440 BGN 
 

  

ПРОЦЕДУРА  

Уникален номер в РОП: 02711-2018-0122 

Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление 

Решение за откриване на процедурата: № 13 от 02.08.2018 г.  
 

  

СТАНОВИЩЕ  

Прилагано правно основание: Чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП 

Изисквания на ЗОП: 

- да е възникнала необходимост от неотложно възлагане на поръчката; 

- нуждата от изпълнението да е породена от настъпване на изключителни обстоятелства по 

смисъла на § 2, т. 17 от ДР на ЗОП (предизвикани от непредвидими за възложителя събития, 

като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които увреждат, 

непросредствено застрашават или могат да доведат до последващо възникване на опасност за 

живота или здравето на хората, за околната среда, за обществения ред, за националната 

сигурност, за отбраната на страната или могат съществено да затруднят или да нарушат 

нормалното изпълнение на нормативноустановени дейности на възложителя); 



- за преодоляване на последиците да 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, да не се дължат на 

възложителя. 

  

Представени от възложителя мотиви и доказателства: 
В Агенцията по обществени поръчки е постъпило Решение № 13 от 02.08.2018 г. на директора 

на Североизточно държавно предприятие, гр. Шумен (СИДП Шумен), за откриване на 

процедура на договаряне без предварително обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП. 

Видно от поле IV.7) на решението за откриване, прогнозната стойност на поръчката е 623 440 

лв. без ДДС. 

В поле V.2) се посочва, че лицето, до което се изпраща поканата за участие в договарянето, е 

„ВИМ Инженеринг“ ООД. 

В решението са изложени мотиви, свързани с избора на процедура, в подкрепа на които са 

приложени копия на следните документи: 

- Заповед № РД 09-671/25.07.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите, във връзка 

с усложнената епизоотична обстановка по отношение на болестта Африканска чума по свинете 

на територията на Република Румъния и реалната опасност от проникването й на територията на 

Република България. Със заповедта се възлага изграждането на оградно съоръжение с жилетна 

тел за възпрепятстване преминаването на животни по протежение на сухопътната държавна 

граница с Република Румъния, като се определят реда и условията за изпълнение на възлаганите 

дейности; 

- Писмо, изх. № 91-956/02.08.2018 г. от министъра на земеделието, храните и горите до 

директорите на Държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите, в градовете Враца, 

Габрово, Шумен, Сливен, Благоевград и Смолян, относно изпълнението на Заповед № РД 09-

671/25.07.2018 г. и поемане на разходи за закупуване на материали, необходими за изграждане 

на оградно съоръжение с цел недопускане проникването на болестта Африканска чума по 

свинете в Република България; 

- Писмо, изх. № 70-3434/02.08.2018 г. от министъра на земеделието, храните и горите, до 

директора на „Североизточно държавно предприятие”, гр. Шумен, в отговор на негово писмо, 

изх. № 4165/02.08.2018 г. относно определяне на реда за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Доставка на спираловидна мрежа с режещ връх тип „Бруно” във връзка с изграждане 

на оградно съоръжение по сухопътната държавна граница с Р. Румъния с цел недопускане 

разпростанението на болестта Африканска чума по свинете”; 

- Техническа спецификация (Приложение № 1).  

  

Извършени проверки от АОП в електронни публични регистри (когато е приложимо): 
Не е приложимо.  

  

Изводи: 
С разглежданата процедура на договаряне без предварително обявление се възлага доставка на 

специална жилетна тел с режещ връх тип „Бруно”. Прилагането на чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП се 



аргументира от възложителя с наличие на „изключителни обстоятелства” по смисъла на § 2, т. 

17 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. Твърди се, че осигуряването на доставката е във 

връзка с необходимостта от спешно изграждане на оградно съоръжение по сухопътната 

държавна граница с Р. Румъния, което има за цел предотвратяване и ограничаване на риска от 

разпространение на Африканската чума по свинете на територията на Р. България. За избора на 

правно основание, възложителят се позовава на получени от министъра на земеделието, храните 

и горите, Заповед № РД 09-671 от 25.07.2018 г. и писма №№ 70-3434 и 91-956 от 02.08.2018 г., 

според които директорът на СИДП - Шумен следва незабавно да предприеме действия по 

изграждане на оградно съоръжение за възпрепятстване движението на животни по протежението 

на сухопътната държавна граница с Румъния, като неотложна мярка за недопускане на 

заболяването на територията на страната. От приложената като доказателство Заповед № РД 09-

671/25.07.2018 на министъра, става ясно, че способът за справяне с възникналата ситуация е 

избран вследствие от проведени заседания на координационен съвет, създаден със Заповед № 

РД 09-596/23.07.2018 г. и взети решения от проведено на 25.07.2018 г. оперативно заседание на 

Министерския съвет. Документи, които да доказват, че в Р. Румъния има огнище на Африканска 

чума и че то представлява опасност за Р. България не са представени, но с цитираната заповед на 

министъра от 25.07.2018 г. се разпорежда мобилизарането на целия наличен ресурс, в 

определените шест държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите, за участието му в 

изграждането на предпазното съоръжение. Дава се нареждане за организирането на 24-часово 

непрекъснато наблюдение и охрана на трасето на съоръжението до окончателното му 

изграждане по сухопътната граница на Р. България с Р. Румъния. В тази връзка може да се 

приеме, че се касае за усложнена обстановка, която изисква спешна реакция. В допълнение, 

видно от приложената техническа спецификация оградното съоръжение е с голяма дължина 

(около 140 000 метра). Това предполага, че дейностите по неговото изграждане изискват 

технологично време. С оглед на изложеното се приема за обосновано, че е необходимо 

предприемане на своевременни, конкретни действия по реализирането на доставката.  

Относно възможността за провеждане на конкурентна процедура, включително при съкратените 

срокове, видно от приложените документи, възложителят - директорът на СИДП Шумен, е 

задължен да предприеме незабавно действия по изграждането на ограда, съгласно заповедта на 

министъра на земеделието, храните и горите от 05.07.2018 г. В допълнение,  на 02.08.2018 г. е 

получил и писмо относно неотложното обявяване на поръчката за доставка на жилетна тел. В 

тази връзка следва да се приеме, че преди заповедта на министъра, той не е бил длъжен да 

изгражда такова съоръжение, респ. не е следвало да осигурява необходимите материали за него. 

С оглед на изложеното, възложителят следва да разполага с аргументи и доказателства, че е 

налице реална опасност от разпространение на Африканска чума по свинете на територията на 

Р. България, което не позволява организирането на доставката да се реализира с конкурентна 

процедура, вкл. при хипотезите на съкратени срокове или спешно възлагане (чл. 74, ал 4; чл. 75, 

ал. 7 и чл. 76, ал. 6 ЗОП). 
 

 

* Забележка: Съгласно чл. 229, ал. 2 от ЗОП с контрола по чл. 233 от ЗОП се оказва методическа 

помощ за законосъобразност при възлагането на обществени поръчки. Когато законосъобразното 

прилагане на избраното правно основание не е безспорно доказано при контрола и процедурата 

завърши със сключване на договор, АОП уведомява органите по чл. 238, ал. 1 от ЗОП (чл. 135, ал. 

3 от ППЗОП). 

 

 


