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Изх. № Е-31-00-009414 
 
Дата: 25.03.2015 г. 

 
 

СТАНОВИЩЕ 
за осъществен предварителен контрол 

по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
Официално наименование „Напоителни системи“ ЕАД 

Адрес гр. София, бул. „Цар Борис“ III № 136 

Партиден номер в РОП 02023 

 
 
ПРОЦЕДУРА 
Уникален номер в РОП 
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Основание за откриване чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП 

Обект на поръчката  Строителство     Доставки      Услуги 

Предмет на поръчката 

„Аварийно укрепване на разрушен участък от 
корекцията на р. Тополница от км 4+970 до км 
5+090 лява берма в землището на с. Драгор, 
общ. Пазарджик, включваща две обособени 
позиции: Обособена позиция 1 - Закупуване на 
едроломен камък, Обособена позиция 2 - 
Транспорт на едроломен камък до обекта“ 

 
 
СТАНОВИЩЕ 
След извършен преглед на изпратените материали във връзка с откриването 
на процедура на договаряне без обявление се установи следното: 
 
1. Правно основание – чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП 
Посоченото от възложителя правно основание изисква: 
- необходимост от предприемане на неотложни действия; 
- същите са породени от настъпване на изключителни обстоятелства по 
смисъла на § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за 
обществените поръчки (ЗОП); 
- за преодоляване на последиците не могат да бъдат спазени сроковете за 
провеждане на открита или ограничена процедура или процедура на 
договаряне с обявление по ЗОП. 



. 

 
2. Мотиви на възложителя и представени доказателства 
В Агенцията по обществени поръчки (АОП) е представено Решение № Р-
12-10-1 от 19.02.2015 г. на изпълнителния директор на „Напоителни 
системи“ ЕАД за откриване на процедура на договаряне без обявление на 
основание чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП. 
В поле V.2) на решението за откриване на процедурата е посочено, че 
лицата, до които се изпраща покана за участие са: 1. „Огняново - К“ АД, 
ЕИК: 112030625; 2. „Миракал Строй“ АД, ЕИК: 202360682. Покана за 
участие в процедурата не е приложена. 
В поле VIII на решението прогнозната стойност на възлагания договор е 
определена на 16 500 лв. без ДДС. В допълнително писмо на изпълнителния 
директор на „Напоителни системи“ ЕАД с изх. № АД-12-10-1#2 от 
09.03.2015 г. е отбелязано, че разглежданата процедура е част от по-голяма, 
на стойност 3 998 143 лв. без ДДС. Предвид това приемаме, че конкретното 
възлагане подлежи на предварителен контрол. 
В подкрепа на изложените мотиви са представени копия от следните 
документи:  
- Писмо с изх. № 08/ 30.01.2015 г. от кмета на село Драгор до областния 
управител на област Пазарджик, кмета на община Пазарджик и управителя 
на „Напоителни системи“, град Пазарджик; 
- Писмо с изх. № 18-00-376/ 05.02.2015 г. от кмета на община Пазарджик до 
управителя на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Тополница, с копие до 
областния управител на област Пазарджик относно постъпили сигнали от 
кметове на населени места в община Пазарджик за проблемни участъци по 
речните корита, напоителните и отводнителни канали, стопанисвани от 
„Напоителни системи“ ЕАД Пазарджик; 
- Доклад от управителя на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Тополница с 
изх. № 337/ 12.02.2015 г. относно разрушен участък от корекцията на река 
Тополница от км 4+970 до км 5+090, лява берма, в землище село Драгор, 
община Пазарджик; 
- Писмо с изх. № 335/ 12.02.2015 г. от клон Тополница до областния 
управител на област Пазарджик, Басейнова дирекция – гр. Пловдив, кмета 
на община Пазарджик, началника на ОУПБЗН – Пазарджик, ОД 
„Земеделие“, кмета на село Драгор за констатиране на аварийната ситуация; 
- Констативен протокол от 12.02.2015 г. за извършена теренна проверка на 
разрушен участък от корекцията на р. Тополница от км. 4+970 до км. 5+090, 
от комисия от специалисти. Съставът й включва инженери и представители 
на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Тополница, областна администрация 
Пазарджик, Басейнова дирекция – гр. Пловдив, общинска администрация 
Пазарджик, ОУПБЗН – Пазарджик, ОД „Земеделие“ – Пазарджик и кмета 
на с. Драгор; 
- Ориентировъчна количествена сметка за обект „Аварийно укрепване на 
лява берма на река Тополница км 4+970 до км 5+090“; 
- Писмо с изх. № АД-12-10-1/ 19.02.2015 г. от  изпълнителния директор на 
„Напоителни системи“ ЕАД до изпълнителния директор на АОП. 
 
3. Изводи 



. 

С възлагането на разглежданата поръчка се цели закупуване на едроломен 
камък и транспорта му до участъка от корекцията на река Тополница от км 
4+970 до км 5+090, лява берма, в землище село Драгор, община Пазарджик. 
Необходимостта от строителните дейности се аргументира с преминалите 
високи води, вследствие на падналите интензивни валежи през месеците 
Декември, Януари и Февруари и принудителното изпускане на води от 
язовир Тополница. Доколкото проливните дъждове са природно явление, 
независещо от волята на възложителя, същите могат да се разглеждат като 
събитие по смисъла на § 1, т. 8 от ДР на ЗОП, особено когато са в обеми 
надвишаващи обичайните.  Те безспорно оказват влияние и върху нивата на 
реките и язовирите, с оглед на което може да се приеме, че могат да доведат 
до разрушения на речните корита и необходимост от принудително 
изпускане на язовири. В мотивите са изложени такива твърдения, макар да 
не са подкрепени с доказателства. Приложените документи касаят 
състоянието на участъка от корекцията на река Тополница от км 4+970 до 
км 5+090, лява берма. 
Видно от изложеното в мотивите и постъпилите доказателства, следва да се 
подкрепят твърденията на възложителя, че разрушената берма създава 
опасност за дигата, която е в непосредствена близост до село Драгор и при 
скъсване може да предизвика наводняване на селото, на обработваеми земи 
и на бившия Завод за магнитни дискове, в който се помещават множество 
частни фирми. Изложеното дава основание да се предположи, че е налице 
потенциален риск за живота и здравето на населението на село Драгор, 
както посочва и възложителят. 
Предвид посочената заплаха за човешкия живот и здраве, може да се 
приеме, че в случая не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на 
открита или ограничена процедура или процедура на договаряне с 
обявление по ЗОП. Възложителят излага твърдения в тази насока, като 
отбелязва, че провеждането на открита или друга процедура по ЗОП ще се 
забави във времето и ще доведе до невъзможност за възстановяване на 
разрушените участъци. Тези доводи могат да бъдат подкрепени, ако той е 
полагал дължимата грижа за участъка от корекцията на река Тополница, 
лява берма, в землището на село Драгор и създалата се ситуации не е по 
негова вина. В доклад от управителя на „Напоителни системи“ ЕАД - клон 
Тополница с изх. № 337/12.02.2015 г. обаче е посочено, че причината за 
започналото рушене на лявата берма на корекцията е изместеното в ляво 
течение на реката, поради наносни отложения в кюнето и избуялата отгоре 
им растителност. С оглед на това, не може категорично да се прецени дали 
възникналата ситуация е резултат единствено от падналите проливни 
валежи или те само са способствали за нея. 
Предвид изложеното, изборът на процедура на договаряне без обявление по 
реда на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП в конкретния случай може да се приеме за 
законосъобразен, при условие че възложителят разполага с надлежни 
доказателства, че не е могъл да предвиди създалата се ситуация и тя не е 
резултат от негово действие или бездействие. Следва да се има предвид, че 
с разглежданата процедура не трябва да се възлагат дейности, които могат 
да бъдат възложени планово и не налагат неотложно изпълнение. 



______________________________________________________________________
*Забележка: В съответствие с чл. 50, ал. 7 от ППЗОП становището на АОП не е задължително за 
възложителя, който съгласно закона носи отговорността за провеждане на процедурата. В случай 
че възложителят приеме за основателно негативното становище на АОП, той може да прекрати 
процедурата на основанията, посочени в закона. Ако възложителят счита, че разполага с 
неопровержими доказателства относно законосъобразността на избора на процедура, няма пречка 
тя да продължи независимо от становището на АОП. 

 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Изборът на процедура е законосъобразен.  
Изборът на процедура може да се приеме за законосъобразен, 
при условие че възложителят разполага с надлежни 
доказателства в подкрепа на изложените в мотивите 
обстоятелства. 

 

Изборът на процедура не може да се приеме за 
законосъобразен, тъй като изложените мотиви и/или 
представените доказателства са недостатъчни. 

 

Изборът на процедура е незаконосъобразен.  
 
 
 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Подпис (не се чете) 
 
ИВО КАЦАРОВ 

/Определен със Заповед № РД-10/27.02.2012 г./ 
 
 
Вярно с оригинала,  
подписан на хартия 
 


