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Изх. № Е-31-00-009492 
 
Дата: 30.03.2015 г. 

 
СТАНОВИЩЕ 

за осъществен предварителен контрол 
по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
Официално наименование Напоителни системи ЕАД 

Адрес София, бул. Цар Борис ІІІ № 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 

Неотложни ремонтно - възстановителни 
работи на отводнителна помпена станция 
„Карабоаз – основна“, землище на гр. 
Гулянци, общ. Гулянци. Дейността по 
ремонтно - възстановителни работи на обекта 
за предпазване от вредното въздействие на 
водите, ще се извърши от Възложителя на 
основание чл. 3, ал. 1, т. 3в от ЗОП. 

 
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 е постъпило Решение № Р-12-10-2 от 
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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 се посочва, че лицето, до което се изпраща покана 
за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП е 
„TMT Елком“ ООД. 
В поле VIII (друга информация) се уточнява, че ориентировъчната 
стойност за изпълнение на поръчката 67 266 лв. без ДДС. Според 
допълнително писмо на Изпълнителния директор на „Напоителни системи“ 
ЕАД до АОП с изх. № АД-12-10-2#2 от 09.03.2015 г., разглежданата 
поръчка е част от по-голяма, с обща стойност 3 998 143 лв. без ДДС. 
В подкрепа на мотивите са приложени следните доказателства: 
-Писмо с изх. № АД-12-10-2/19.02.2015 г. от „Напоителни системи“ ЕАД 
до Изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки, в което 
освен мотивите от Решение № Р-12-10-2 от 19.02.2015 г. се съдържа и 
допълнителна информация, според която на основание сключен договор № 
РД-50-43 от 03.04.2014 г. между Министерство на земеделието и храните 
(МЗХ) и „Напоителни системи“ ЕАД, дружеството е длъжно своевременно 
да отстранява възникнали аварии и повреди в стопанисваните от него 
обекти. Твърди се, че е възникнала необходимост от предприемане на 
неотложни действия, поради настъпване на изключителни обстоятелства, 
последиците от който не могат да бъдат преодолени при спазване на 
сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на 
процедура на договаряне с обявление. Уточнява се, че в резултат на 
настъпилите в страната повсеместни наводнения в периода 01.02.2015 г.-
05.02.2015 г., се налагат спешни аварийно-възстановителни работи от 
страна на дружеството с оглед предотвратяването и недопускане на 
бедствено положение с не определим характер.  
-Писмо с изх. № ОМП-01-6/06.02.2015 г. от Областния управител на област 
Плевен до директора на „Напоителни системи“ ЕАД клон „Среден Дунав“ 
Плевен, в което се посочва необходимостта от предприемането на спешни 
мерки за извършването на неотложни ремонтно-възстановителни работи по 
ел. захранването (трансформатори и ел. инсталация) на помпена станция, с 
оглед максимално бързо включване на втора помпа за понижаване на 
нивота на подпочвени води. В документа се изразяват опасения, че при 
включване на втора помпа ще се натовари работата на трансформатора, 
което ще доведе до аварирането му и изгаряне на ел. захранването на 
помпаната станция. 
-Уведомление с вх. № АД-02-65∕06.02.2015 г. от арендаторите 
стопанисващи земеделски земи в Община гр. Гулянци до Управителя на 
„Напоителни системи“ ЕАД „Среден Дунав“ гр. Плевен , в което се 
посочва, че голяма част от обработваемата земя в землището на Община  
гр. Гулянци е залята с подпочвена вода. Посочва се, че е необходимо да се 
предприемат спешни мерки за отводняване на площите. 
-Писмо с изх. № 50#1/02.02.2015 г. от управителя на „Напоителни системи“ 
ЕАД, клон „Среден Дунав“ до Изпълнителния директор на „Напоителни 
системи“ ЕАД, в което се посочва, че има сигнали за залети земеделски 
земи и че за да има резултат от отводнителния процес, е необходимо 
спешно да се възстанови ел. захранването на отводнителната помпена 
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станция, за да се включи в работа и втората помпа. Отправя се молба за 
финансово обезпечаване на аварийните-възстановителни работи на ОПС 
„Карабоаз-основна“. 
 
3. Изводи 
Видно от изложеното в решението за откриване на договарянето, в 
разглеждания случай са необходими ремонтно-възстановителни работи на 
отводнителна помпена станция (ОПС) „Карабоаз – основна“, землище на 
гр. Гулянци, общ. Гулянци. Според мотивите и писмо с изх. № 
50#1/02.02.2015 г., това се налага поради възникнало късо съединение в 
един от трансформаторите, при което се запалват други два 
трансформатора и при пожара биват унищожени трите трансформатора, 
първи помпен агрегат и силовата инсталация. Заедно с тях е повредено 
реостантното управление на втори помпен агрегат, който е аварирал и не 
работи. За захранване на ОПС с електрическа енергия са направени 
временни връзки към съществуващ трафопост, които могат да бъдат 
прекъснати всеки момент. Поради техническите проблеми с 
електрическото захранване и наложилата се интензивна работа на ОПС 
вследствие на падналите интензивни дъждове последователно са аварирали 
трета и втора помпа. Приложените документи удостоверяват, че през 
последните месеци ОПС е работила само с една помпа, което е довело до 
заливане на земеделски площи и унищожаване на реколта. Посоченото 
заедно с обстоятелството, че конкретната помпена станция е изградена за 
предпазване от вредното въздействие на водите и отводняване на 65 000 
дка земеделски площи в низина „Карабоаз” в землището на гр. Гулянци, 
дават основание да се приеме, че частичното функциониране или 
прекъсването на работата на ОПС може да създаде заплаха за живота и 
здравето на много хора и да застраши околната среда.  
За законосъобразното прилагане на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП при възлагане 
на нужните дейности е необходимо негативните последици да са 
непредвидими за възложителя (§ 1, т. 8 от ДР на ЗОП). Те следва да не 
произтичат от негови действия или бездействия, а да са резултат от 
обстоятелства, проявили се извън неговата воля и въпреки положената от 
него дължима грижа. В случая, от писмото на управителя на „Напоителни 
системи“ ЕАД, клон „Среден Дунав“ до Изпълнителния директор на 
„Напоителни системи“ ЕАД става ясно, че помпената станция е изградена 
през 1940 г. и до момента са извършвани само частични ремонти, при 
необходимост. В тази връзка и доколкото късото съединение възниква 
непредвидено в нормалната експлоатация, то конкретната авария може да 
се счита за непредвидимо за възложителя събитие, ако той може да докаже, 
че за авариралото съоръжение е полагана дължимата грижа и 
експлоатацията му е извършвана при спазване на установените норми. 
Относно невъзможността за спазване на сроковете за провеждане на 
открита, ограничена и процедура на договаряне без обявление, от 
наличната информация не може да се установи кога е възникнала аварията. 
Според приложеното писмо на областния управител, по техни данни ОПС 
„Карабоаз-основна“ е работила с една помпа през последните три месеца. В 
тази връзка остава неизяснена невъзможността за преодоляване на 
възникналите последици при спазване на сроковете за провеждане на 
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открита, ограничена и процедура на договаряне с обявление, вкл. при 
условията на чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 3 ЗОП. 
Неизяснен аспект остава и предметът на възлагания договор. Според поле 
ІV) на решението за откриване на разглежданото договаряне без обявление, 
обектът на поръчката е строителство, като в поле ІV.1) е уточнено, че се 
касае за неотложни-възстановителни работи на ОПС „Карабоаз-основна“ 
гр. Гулянци и изрично е записано, че дейността по укрепването ще се 
извърши от възложителя. По тази причина не може да се установи защо се 
провежда процедура за възлагане на договора и какви дейности се очаква 
да извърши поканеното за участие в договарянето лице - „ТМТ Елком“ 
ООД.  
Предвид неизяснените аспекти, не може да се изведе заключение за 
законосъобразно прилагане на чл. 90, ал. 1, т. 4 ЗОП . 

 
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 
 


