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Основание за откриване чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП 

Обект на поръчката  Строителство     Доставки      Услуги 

Предмет на поръчката „Авариен ремонт ОП „Тополчане” – II етап, 
с.Тополчане, общ.Сливен, областСливен” 

 
 
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 постъпило Решение № Р-12-
10-2 от 02.03.2016 г. на изпълнителния директор на „Напоителни системи” 
ЕАД, в което са изложени мотиви за откриване на процедура на договаряне 



. 

без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП. 
В раздел V.2) на Решението е записано, че на основание чл. 93, т. 2 от ЗОП 
и предвид аварийния характер на обекта възложителят не прилага чл. 91, 
ал. 2 и чл. 90 от ЗОП, но са поканени следните фирми, които да представят 
ценови оферти за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата 
поръчка: „Билд Асист” ЕООД, ЕИК 202222471; „НОВА БИЛД ИНК” 
ЕООД, ЕИК 203148764; „АРИС-09” ЕООД, ЕИК 200727304.  
В раздел VIII на решението е посочено, че прогнозната стойност на 
обществената поръчка е 689 000 лв. (шестстотин осемдесет и девет хиляди 
лева) без ДДС. 
В подкрепа на изложените мотиви са представени снимков материал на 
наводнение в село Тополчане от 02-11.01.2016 г. и копия на следните 
документи: 
1. Констативен протокол от 08.01.2016 г. на комисия за извършена проверка 
на място за наводнени имоти във връзка с усложнена обстановка след 
паднали валежи и продължаващо наводняване в землището на с. 
Тополчане, община Сливен; 
2. Заповед № РД-15-27/11.01.2016 г. на кмета на община Сливен за 
въвеждане в изпълнение на Общинския план за защита при бедствия в 
частта му „Действие при наводнение” след настъпили наводнения в 
множество имоти в с. Тополчане; 
3. Протокол за оглед на територията на кметство Тополчане, извършен на 
13.01.2016 г. от комисия в изпълнение на т. 2.3 от Заповед № РД-15-
27/11.01.2016 г.на кмета на община Сливен във връзка с възникнала 
критична ситуация; 
4. Заповед № РД-15-51/13.01.2016 г. на кмета на община Сливен, с която се 
нарежда провеждането на спешни и неотложни аварийно-възстановителни 
работи на територията на кметство Тополчане; 
5. Протокол за оглед, в който работна група е констатирала, че към 
29.02.2016 г. е възможно да започне извършването на авариен ремонт на 
ОП „Тополчане” – II етап, в землището на с. Тополчане, общ. Сливен. 
 
3. Изводи 
Прилагането на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП се допуска в случаите, когато 
съответната нужда от изпълнение на поръчката трябва да бъде 
удовлетворена незабавно. С разглежданата процедура се възлага авариен 
ремонт на ОП „Тополчане” – II етап, с. Тополчане. В т. 4 от протокола за 
оглед от 29.02.2016 г. е записано, че ОП „Тополчане” е публична държавна 
собственост на Министерството на земеделието и храните и се стопанисва 
от „Напоителни системи” ЕАД по силата на Договор № РД 50-
43/03.04.2014 г. за ОПВВВ. 
От мотивите на възложителя и приложените документи и снимков 
материал става ясно, че на територията на с. Тополчане са наводнени 
множество имоти и земеделски земи, в следствие на което със своя Заповед 
№ РД 15-27/11.01.2016 г. кметът на община Сливен е въвел в изпълнение 
Общинския план за защита при бедствия в частта му „Действие при 
наводнение”. Поради възникналата ситуация наводнените помещения са 
станали необитаеми, а наводнените земи – необработваеми. Като причина 
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за бедствието в протоколите от 8 и 16.01.2016 г. се сочат повишеното ниво 
на подпочвените води и падналите валежи в комбинация със значително 
намалената функционалност на отводнителните съоръжения ОП 
„Тополчане”, „Корекция р. Сотирска” и „Корекция дере 120”. В мотивите 
за избор на процедурата възложителят предупреждава, че ОП „Тополчане” 
продължава да бъде в критично състояние, като има опасност да бъдат 
залети нови жилищни имоти в с. Тополчане, земеделски земи и инженерна 
инфраструктура, както и да настъпят други събития с непредвидим 
характер, включително човешки жертви. С цел решаване на проблема в 
констативния протокол от 08.01.2016 г. е отбелязано, че е решено 
„Напоителни системи” ЕАД, клон „Средна Тунджа”, спешно да извърши 
почистване по „Корекция р. Сотирска” и „Корекция дере 120” и ремонт на 
дренажната мрежа на ОП „Тополчане”. В протокола за оглед от 13.01.2016 
г. се уточнява, че отводнителните съоръжения на ОП „Тополчане” са 
построени преди повече от 35 г. и се нуждаят от значителни аварийни 
ремонтни дейности, а в протокола от 08.01.2016 г. „неспособността на 
изградените съоръжения за отводняване да изпълнят предназначението си” 
се сочи като една от причините за възникване на наводненията. От 
наличната информация не може да се направи категоричен извод, че 
аварийното състояние на въпросните съоръжения е резултат от възникване 
на бедственото положение в с. Тополчане и че възлагането на техния 
ремонт по общия ред е било неприложимо. Неизяснен остава въпросът 
относно полагане на необходимата грижа за поддържане на въпросните 
обекти от страна на възложителя и откриването на процедура за възлагане 
на предмета на разглежданото договаряне по-рано, преди настъпване на 
бедственото положение в засегнатия район. Видно от протокола за оглед от 
29.02.2016 г., в периода между месец януари същата година и датата на 
огледа високите води в ОП „Тополчане” са възпрепятствали започването на 
аварийния ремонт, но същото заключение не може да се направи по 
отношение на възможността да бъде открита процедура за неговото 
възлагане.  
С оглед на посоченото прилагането на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП може да е 
законосъобразно, ако възложителят разполага с доказателства, че е полагал 
необходимата грижа за поддържането на съоръжението и въпреки нея е 
настъпило аварийното състояние на възлагания обект. Той следва да може 
да докаже и че не са приложими процедурите по чл. 16, ал. 4, 5 и 7, т. 1 от 
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  



______________________________________________________________________
*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. 

представените доказателства са недостатъчни. 

Изборът на процедура е незаконосъобразен.  
 
 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете) 
 
                МИГЛЕНА ПАВЛОВА 
 
 
Вярно с оригинала,  
подписан на хартия 
 


