Проект „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор на
местната власт за добро управление”
Дейност „Анализ на Обществените Поръчки в Общините Димитровград, Харманли, и
Минерални бани ”
ДОКЛАД
Оценка на действията на Общините Димитровград, Харманли, и Минерални бани
върху проведените обществени поръчки и прилагането на принципите на свободна
конкуренция, ефективност, публичност и прозрачност

ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият доклад се разработва по Проект, с наименование „Фондация
„Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор на местната власт за добро
управление”, финансиран по Договор за отпускане на грант от Фондация „Америка за
България” (ФАБ) № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020 г.,.
С настоящият доклад се цели да се направи оценка на действията на Община
Димитровград, Община Харманли и община Минерални бани при провеждане на
обществени поръчки и прилагането на принципите на свободна конкуренция,
ефективност, публичност и прозрачност.
I. Обществени поръчки на територията на Община Димитровград
След проведено обстойно и задълбочено проучване на интернет страницата на
Община
Димитровград
–
профил
на
купувача
(http://reg.dimitrovgrad.bg:8004/ProcCenter/ZOP/PublicRegisterList?viewByArticles=False&
category=0/) и интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки
(https://www.aop.bg), относно обявени и проведени обществени поръчки за
обследвания период 2018-2020 г. се констатира следното:
Обявените обществени поръчки са общо 30 на брой, разпределени по видове
както следва:
1. Договаряне без предварително публикуване на обявление
1.1.

00068-2018-0002; 00068-2018-0013– 2 бр. възложени;
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1.2.

00068-2018-0001; 00068-2018-0015- 2 бр. прекратени;

2. Открита процедура
2.1. 00068-2018-0006; 00068-2018-0008; 00068-2018-0010; 00068-2018-0012;
00068-2019-0001; 00068-2019-0005; 00068-2019-0007; 00068-2019-0011;
00068-2019-0015 – 9 бр. възложени ;
2.2.

00068-2019-0004; - 1 бр. прекратена;

3. Публично състезание:
3.1. 00068-2018-0005; 00068-2018-0009; 00068-2018-0014; 00068-2019-0009;
00068-2019-0010 – 5 бр. прекратени;
3.2. 00068-2018-0003; 00068-2018-0004; 00068-2018-0007; 00068-2018-0011;
00068-2019-0002; 00068-2019-0003; 00068-2019-0006; 00068-2019-00012;
00068-2019-0013; 00068-2019-0014; - 10 бр. възложени.
4. Пряко договаряне
4.1.

00068-2019-0008 – 1 бр. възложени;

Обжалваните процедури по проведени обществени поръчки пред КЗК в
Община Харманли за период от 2018 г. до 2020 г. са както следва:
Производство № КЗК/1022/2018 00068-2018-0009 - прекратена









Дата на образуване: 20.11.2018 г.
Вид производство: ЗОП/НВМОП
Предмет/подпредмет: ЗОП
Текущ статус: приключено производство
Правно основание: Инициатор(и): "КИВИА АНГЕЛОВ" ЕООД; ДЗЗД "СВЕТЛИНА 2018"
Ответник(ници): ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Обединена с производство: КЗК/1042/2018

II. Обществени поръчки на територията на Община Харманли
След проведено обстойно и задълбочено проучване на интернет страницата на
Община Харманли – профил на купувача (https://harmanli.nit.bg/) и интернет
страницата на Агенцията за обществени поръчки (https://www.aop.bg), относно
обявени и проведени обществени поръчки за обследвания период 2018-2020 г. се
констатира следното:
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Обявените обществени поръчки са общо 56 на брой, разпределени по видове
както следва:
1.

Договаряне без предварително публикуване на обявление

1.1. 00056-2018-0010; 00056-2018-0020; 00056-2019-0014; 00056-2019-0024 –
4 бр. възложени;
2.

Открита процедура

2.1. 00056-2018-0001; 00056-2018-0003; 00056-2018-0011; 00056-2018-0012;
00056-2018-0016; 00056-2018-0019; 00056-2018-0025; 00056-2019-0002; 00056-20190007; 00056-2019-0011; 00056-2019-0013; 00056-2019-0018; 00056-2019-0022; 000562019-0026; – 14 бр. възложени ;
2.2. 00056-2018-0005; 00056-2018-0009; 00056-2018-0022; 00056-2018-0028;
00056-2019-0001; 00056-2019-0017; 00056-2019-0028- 7 бр. прекратени;
3.

Публично състезание:

3.1. 00056-2018-0002; 00056-2018-0023; 00056-2019-0006; 00056-2019-0021
00056-2019-0025 – 5 бр. прекратени;
3.2. 00056-2018-0004; 00056-2018-0006; 00056-2018-0007; 00056-2018-0008;
00056-2018-0013; 00056-2018-0014; 00056-2018-0015; 00056-2018-0017; 00056-20180018; 00056-2018-0021; 00056-2018-0024; 00056-2018-0026; 00056-2018-0027; 000562019-0003; 00056-2019-0004; 00056-2019-0005; 00056-2019-0008; 00056-2019-0009;
00056-2019-0010; 00056-2019-0012; 00056-2019-0015; 00056-2019-0016; 00056-20190019; 00056-2019-0020; 00056-2019-0023; 00056-2019-0027 - 26 бр. възложени.
Няма обжалваните процедури по проведени обществени поръчки пред КЗК в
Община Харманли за период от 2018 г. до 2020г.:

III. Обществени поръчки на територията на Община Минерални Бани
След проведено обстойно и задълбочено проучване на интернет страницата на
Община
Минерални
бани–профил
на
купувача
(http://46.40.127.83:8080/ImeonWeb/frmAOP.aspx) и интернет страницата на Агенцията
за обществени поръчки (https://www.aop.bg), относно обявени и проведени обществени
поръчки за обследвания период 2018-2020 г. се констатира следното:
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Броят на обявените поръчки са общо 39 на брой, разпределени по видове както следва:
1. Договаряне без предварително публикуване на обявление
00514-2020-0007 ; 00514-2019-0001 – 2 бр. възложени;

1.1.

2. Открита процедура
2.1.

00514-2018-0005; 00514-2019-0007; 00514-2020-0004 – 3 бр. възложени

2.2.

и 00514-2019-0002 – 1 бр. прекратена;

3. Публично състезание:
3.1.

00514-2019-0015; 00514-2019-0011; 00514-2018-0004 – 3 бр. прекратени;

3.2.

00514-2020-0013; 00514-2020-0018 – 2 бр. затворени;

3.3.

00514-2018-0001; 00514-2019-0003; 00514-2019-0004;
00514-2019-0006; 00514-2019-0008; 00514-2019-0009;
00514-2019-0012; 00514-2019-0013; 00514-2020-0001;
00514-2020-0006; 00514-2020-0008; 00514-2020-0009;
00514-2020-0011; 00514-2020-0014; 00514-2020-0015;
00514-2020-0017; 00514-2020-0019; - 22 бр. възложени.

3.4.

00514-2020-0012 – 1 бр. частично възложена;

3.5.

00514-2020-0013; 00514-2020-0018 – 2 бр. затворени

00514-2019-0005;
00514-2019-0010;
00514-2020-0005;
00514-2020-0010;
00514-2020-0016;

4. Пряко договаряне
4.1.

00514-2019-0014; 00514-2020-0002; 00514-2020-0003 – 3 бр. възложени;

№ на поръчката

Процедурата

00514-2019-0014

пряко договаряне

00514-2020-0002

пряко договаряне

00514-2020-0003

пряко договаряне

описание
Реконструкция на водосток при о.т. 72 и о.т. 52 и
изграждане на подпорни стени на дерето преди и след
водоскока - с. Горно Брястово
Изграждане на подпорна стена – втори етап – от о.к.73 до
т.1 на същ.подпорна стена, с.Татарево
Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на
наводнения в с. Татарево, общ. Минерални бани, обл.
Хасково – II етап – десен край на р. „Банска” с обща
дължина 485,41 м.

Прогнозна
Стойност

Обща стойност
на обществената
поръчка

Резултат

460 284.63 лв.

460 284.63 лв.

възложена

433 399.00 лв.

433 399.00 лв.

възложена

1 170 953.08 лв.

1 167 850.63 лв.

възложена

2 064 636.71 лв.

2 061 534.26 лв.

С разглежданите процедури на пряко договаряне се цели изграждане на
инфраструктура – подпорна стена за предотвратяване на наводнения по десния бряг на
р. „Банска” на територията на с. Татарево, община Минерални бани – II етап, както и
реконструкция на водоскок и изграждане на подпорни стени с. Горно Брястово,.
Избраното правно основание е приложимо при потребност от неотложно възлагане на
поръчката, т.е. когато нуждата от съответното изпълнение трябва да бъде
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удовлетворена незабавно или в много кратки срокове, поради настъпване на
изключителни обстоятелства по смисъла на § 2, т. 17 от ДР на ЗОП. В конкретния
случай, неотложното възлагане на дейностите се аргументира с необходимостта от
извършване на брегоукрепителни и ремонтни дейности за преодоляване на
последиците от наводнение. За да се приеме, че са налице изключителни обстоятелства
по смисъла на дефиницията в § 2, т. 17 от ДР на ЗОП следва възникването им да е било
непредвидимо за възложителя и да не е резултат от негови действия или бездействия, а
да е причинено от обстоятелства, появили се извън неговата воля и въпреки положената
от него дължима грижа.
С оглед на изложеното, възложителят следва да разполага с аргументи и
доказателства, че по обективни причини не е могъл да проведе конкурентна процедура
на по-ранен етап, включително и при хипотезите на съкратени срокове. В допълнение, с
разглежданата процедура следва да се обезпечат само ремонтни дейности с неотложен
характер. Останалите дейности по реализацията на изготвения проект за изграждане на
инфраструктура, следва да се възлагат по общия ред, тъй като прякото договаряне се
използва в нарушение при прилагането на принципите на свободна конкуренция,
ефективност, публичност и прозрачност.
4.2.

00514-2018-0002; 00514-2018-0003 – 2 бр. затворени

Обжалваните процедури по проведени обществени поръчки пред КЗК в Община
Минерални бани за период от 2018 г. до 2020 г. са следните:

Производство № КЗК/629/2019 00514-2019-0007 – възложена









Дата на образуване: 23.07.2019 г.
Вид производство: ЗОП/НВМОП
Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
Текущ статус: приключено производство
Правно основание: Инициатор(и): "ВДХ" АД
Ответник(ници): ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ
Описание: Жалба - "ВДХ" АД с/у Решение № З-271/05.07.2019 на община
Минерални бани; „Реконструкция и доизграждане на част от магистрален
водопровод от ПС „Горски извор“ до ПС „Караманци“; на част от отклоненията от
него към населените места, обслужвани от този водопровод; рехабилитация на
част от напорните резервоари на територията на община Минерални бани, област
Хасково“

Производство № КЗК/496/2019 - 00514-2019-0002 - прекратена



Дата на образуване: 11.06.2019 г.
Вид производство: ЗОП/НВМОП
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Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
Текущ статус: обединено
Правно основание: Инициатор(и): СДРУЖЕНИЕ "ВОДОПРОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА 2019"
Ответник(ници): ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ
Обединена с производство: КЗК/489/2019
Описание: с КЗК-489/19 - Жалба - Сдружение "Водопроводна инфраструктура
2019" с/у Решение № З-206/15.05.2019 на община Минерални бани;„Избор на
изпълнител на СМР на обект: Подобряване на водопроводната инфраструктура в
община Минерални бани в две обособени позиции

Производство № КЗК/489/2019 - 00514-2019-0002 - прекратена










Дата на образуване: 10.06.2019 г.
Вид производство: ЗОП/НВМОП
Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
Текущ статус: приключено производство
Правно основание: Инициатор(и): ДЗЗД "ВОДОПРОВОД МИНЕРАЛНИ БАНИ"; СДРУЖЕНИЕ
"ВОДОПРОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА 2019"
Ответник(ници): ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ
Обединена с производство: КЗК/496/2019
Описание: с КЗК-496/19 - Жалба - ДЗЗД "Водопровод минерални бани" с/у
Решение № 3-206/15.05.2019 на община Минерални бани; ИЗБОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР НА ОБЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
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