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ОДОБРЯВАМ:  

 

Миглена
Павлова
изпълнителен
директор на
АОП

СТАНОВИЩЕ*
за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Наименование: ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД
Вид: Секторен
Партиден номер в РОП: 246

 

ПОРЪЧКА

Обект на поръчката: Услуги
Предмет: Възстановяване на КИП оборудване, измерване и
автоматика на Абсорбер 8 и връзката им със системата за
управление на СОИ 8, по обособени позиции както следва: -
Първа обоособена позиция: „Възстановяване на КИП
оборудване, измерване и автоматизация на Абсорбер 8“ -
Втора обособена позиция: „Възстановяване на системата за
непрекъснати измервания при работа на СОИ 8“ Дейностите
по предмета на поръчката се извършват съгласно Техническо
задание – Приложение №1 и Спецификация – Приложение
№2 /отделни за всяка обособена позиция/.
Прогнозна стойност: 1643450 BGN

 

ПРОЦЕДУРА

Уникален номер в РОП: 00246-2019-0101

Вид на процедурата:
Договаряне без
предварителна покана за
участие

Решение за откриване на процедурата: № 19132-
1 от 02.10.2019 г. 

 

СТАНОВИЩЕ
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Прилагано правно основание: Чл. 138, ал. 1 във вр. с 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, непосредствено 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 (АОП) е постъпило
Решение № 19132-1 от 02.10.2019 г. на изпълнителния директор
на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД за откриване на процедура на
договаряне без предварителна покана за участие на основание чл.
138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
Видно от поле IV.7) на решението, прогнозната стойност на
поръчката е 1 643 450 лв. без ДДС.
В поле V.2) е отбелязано, че за участие в процедурата, и по двете
Обособени позиции се канят „АМЕЕС“ ООД и „ЕНЕРГЕТИКА -
ЛД“ ООД.
В подкрепа на изложените в решението мотиви в АОП са
представени копия на следните документи:
1. Решение № 755/21.09.2004 г. на Министерския съвет (МС) за
утвърждаване Списък на стратегическите обекти от национално
значение в енергетиката. В т. 3 от Раздел „Електропроизводствени
обекти“ на Приложението фигурира „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД;
2. Постановление № 181 на МС от 20 юли 2009 г. за определяне
на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за
националната сигурност (Обн., ДВ, бр. 59 от 28.07.2009 г.). Видно
от Приложението, в т. 2.4 на Сектор „Енергетика“ фигурира „ТЕЦ
Марица изток 2“;
3. Постановление на Районна прокуратура гр. Раднево от
01.08.2019 г. Видно от документа, в хода на разследването по
наказателното производство са извършени следните действия:
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оглед на местопроизшествието след възникнал на 24.06.2019 г.
пожар в Абсорбер 8 на сяроочистващата инсталация (СОИ) в
„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, респ. обстоен оглед в присъствието
на експерт от ГДПБЗН, МВР гр. София; назначени са
пожаротехническа и химическа експертизи; разпитани са
свидетели; изготвен е снимков материал. С Постановлението се
отменят всички мерки, свързани със запазването на
местопроизшествието - Абсорбер 8 на сяроочистващата
инсталация в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, с оглед разследването
по досъдебно производство №  36/2019 по описа на НСлС към
Прокуратурата на Р България. Разрешават се всички дейности по
демонтаж на увредените съоръжения, почистването на обекта -
Абсорбер 8 на сяроочистващата инсталация и извършването на
ремонтните дейности;
4. Писмо вх. №  29601/19.08.2019г. от ЗАД „Енергия“ относно
Щета 082019099000012/Пожар от 24.06.2019 СОИ 8. От писмото
става ясно, че е дадено съгласие да започнат дейности по
разчистване и обезопасяване на площадката СОИ 8, както са
описани в приложения график в писмо на „ТЕЦ Марица изток 2“
ЕАД с изх. №  29041/14.08.2019 г. Видно от писмото,
застрахователното дружество прави искане за оглед от негови
специалисти на следните етапи – непосредствено след
разчистване на дъното на Абсорбер 8 за визуален оглед на
вътрешността, по време на дейностите по Ревизия 8ПРЦ-1,2,3,4,
по време на дейностите по дефектация на вертикална носеща
конструкция мокър комин. Дружеството отправя молба при
бъдещи действия по демонтаж на увредени конструктивни
елементи от абсорбер или метална носеща конструкция комин,
както и помпените агрегати 8ПРЦ-1,2,3,4, същите да бъдат
запазени до писмено разрешение от негова страна.
 
Извършени проверки от АОП в електронни публични
регистри (когато е приложимо):
При проверка в Регистъра с данни за резултатите от издаването,
отказа, отмяната, преразглеждането, изменението и
актуализирането на комплексните разрешителни
(http://registers.moew.government.bg/kr/), поддържан от
МОСВ в съответствие с чл. 129, ал. 1 от Закона за опазване на
околната среда (ЗООС), се потвърждава, че цитираното в
мотивите на възложителя Комплексно разрешително № 50/2005 г.
(последно актуализирано с Решение №  50-Н0-И0-А5/2018 г. на
Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна
среда) е издадено на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, с. Ковачево за
експлоатация на следните инсталации и съоръжения - горивна
инсталация за производство на електроенергия (т. 1.1 от
Приложение №  4 към ЗООС), инсталация за производство на
водород (т. 4.2. б. „а“ от Приложение №  4 към ЗООС), Депо за

http://registers.moew.government.bg/kr/
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инертни, строителни, опасни и неопасни отпадъци (т. 5.4 от
Приложение 4 на ЗООС).
 
Изводи:
С разглежданата процедура на договаряне без предварителна
покана за участие се възлага възстановяване на КИП оборудване,
измерване и автоматика на Абсорбер 8 и връзката им със
системата за управление на сяроочистващата инсталация (СОИ) 8
в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, разделени в две обособени
позиции (ОП). ОП №  1 предвижда възстановяване на КИП
оборудване, измерване и автоматизация на Абсорбер 8, а ОП № 2
възстановяване на системата за непрекъснати измервания при
работа на СОИ 8. Като аргумент за прилагане на основанието по
чл. 79, ал. 1, т. 4 ЗОП се сочи, че в резултат на възникнал пожар в
Абсорбер 8 са нанесени повреди на абсорбера на СОИ и е
необходимо възстановяване на КИП оборудването и управлението
на съоръжението, тъй като работата на Абсорбер 8 без тях не е
възможна.
Избраното правно основание е приложимо при потребност от
неотложно възлагане на поръчката, т.е. когато нуждата от
съответното изпълнение трябва да бъде удовлетворена незабавно
или в много кратки срокове, поради настъпване на изключителни
обстоятелства. В мотивите на възложителя се излага тезата, че в
резултат на пожара от 24.06.2019 г. централата не е в състояние да
изпълнява нормативно установените й дейности, тъй като Блок №
8 не може да работи без сероочистващата инсталация, засегната
от изгарянето на комина. Твърди се, че на „ТЕЦ Марица изток 2“
са възложени законови изисквания като стратегически обект от
значение за националната сигурност на Р България, част от
критичната инфраструктура в енергетиката. Изложената теза се
потвърждава от приложените към преписката Решение №
755/21.09.2004 г. и Постановление №  181/20.07.2009 г. на МС
(доп. ДВ. бр. 9 от 29.01.2019 г.) за определяне на стратегическите
обекти и дейности, които са от значение за националната
сигурност. Допълнително се подчертава, че „ТЕЦ Марица изток
2“ участва като приоритетна централа при възстановяване на
електроенергийната система (ЕЕС), която единствена има връзка
с трите нива на напрежение на ЕЕС, поради което изпълнява
дейности, свързани с осигуряване на мощностния и енергиен
баланс на страната и възстановяване на ЕЕС при настъпване на
тежки аварии. Мотивите се допълват с довода, че липсата на
средства за установяване на ефективността на съоръженията по
Абсорбер 8 и контрол на процесите протичащи в него е
предпоставка за възникване на сериозни повреди на
съоръженията по Абсорбер 8 и създава опасност за живота и
здравето на хората, които ги експлоатират. Допълва се, че
работата на Блок №  8 на централата без СОИ ще доведе до
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санкции за дружеството и за държавата за нарушаване на
екологичното законодателство и до спиране на блока от
експлоатация. Твърденията се аргументират с издаденото
Комплексно разрешително (КР) №  50/2005 г. (Актуализация 50-
H0-И0-А4/2017) и чл. 22, ал. 4 от Наредбата за норми за
допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах,
изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации
(Наредбата). От прегледа на документите към КР №  50/2005 г.,
достъпни в регистъра на МОСВ, става ясно, че СОИ
представляват пречиствателни съоръжения, използвани от
инсталациите, както и че на възложителя са поставени норми за
допустими емисии, изпускани в атмосферния въздух при
експлоатацията им. Според разпоредбата на чл. 22, ал. 4 от
Наредбата, в рамките на период от 12 месеца общата
продължителност на експлоатацията на една горивна инсталация
(в случая Блок №  8) без функциониращи пречиствателни
съоръжения не може да превишава 120 часа. В този смисъл може
да се приеме, че допускане до работа на Блок № 8 при липсата на
пречиствателно съоръжение, в годно за експлоатация състояние,
ще доведе до неефективна работа и превишаване допустимите
норми на отделяните емисии и до невъзможност дружеството да
докаже изпълнението на условията по издадено КР за работа на
съоръженията на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. Изложеното
позволява да се заключи, че доколкото дейността на възложителя
е свързана със спазване законови задължения към ЕЕС като част
от критичната й инфраструктура и е необходимо да се отговори на
нормативни изисквания по отношение емисиите, отделяни от
съоръженията, възложителят следва своевременно да предприеме
действия за възстановяване повредите по оборудването и
управлението на Абсорбер 8 и нормалното функциониране на
СОИ, включително и на системата й за непрекъснати измервания.
Прилагането на чл. 79, ал. 1, т. 4 ЗОП при избора на изпълнител е
основателно, когато времето, необходимо за преодоляване на
последиците, не позволява спазване на сроковете, включително
съкратените, за провеждане на открита процедура, ограничена
процедура или състезателна процедура с договаряне по ЗОП. От
представеното Постановление на Районна прокуратура гр.
Раднево е видно, че възложителят не е могъл да започне действия
по демонтаж на увредените при пожара на 24.06.2019 г.
съоръжения поради образувано досъдебно производство и
необходимостта от запазване на местопроизшествието и
извършване на огледи на територията на инцидента. С
Постановлението от 01.08.2019 г. мерките са отменени и се
разрешава да бъдат извършени дейности по демонтаж на
увредените съоръжения, почистването на Абсорбер 8 и
извършването на ремонтни дейности. От писмото от ЗАД
„Енергия“ става ясно, че на 19.08.2019 г. възложителят е получил
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съгласие от застрахователното дружество да започнат дейностите
по разчистване и обезопасяване на площадката. Според мотивите
на възложителя, незабавно са започнати дейности по частично
разчистване и демонтаж на отделни елементи и възли, направен е
оглед отвътре на увреденото съоръжение, изяснени са
конкретните поражения и е установен обемът, видът и обхвата на
необходимите дейностите за възстановяване работоспособността
на съоръжението. За изложените твърдения възложителят следва
да разполага с доказателства. С оглед на посоченото може да се
направи извод, че предприемането на действия по възстановяване
на последиците от пожара е изисквало процедурно и
технологично време и забавянето не е по вина на възложителя. В
тази връзка може да се приеме, че в случая не са могли да бъдат
спазени сроковете за провеждане на конкурентна процедура,
включително и при съкращаване на сроковете.
Наред с горното, нормативно изискване е наличието на
неотложност, да не се дължи на възложителя, т.е. настъпването й
да не е резултат от негови действия или бездействия, а да е
причинено от обстоятелства, появили се въпреки положената от
него дължима грижа. В мотивите се подчертава, че в деня на
пожара по засегнатото съоръжение не са работили служители на
„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД и всички нормативноустановени
вътрешни правила и процедури, включително за работата на
външни фирми-изпълнители, са спазени от страна на
възложителя. В тази връзка може да се приеме, че възникването
на пожара е било непредвидимо за възложителя, ако той
разполага с доказателства, че не се дължи на негово действие или
бездействие.

* 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).


