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Изх. № E-31-00-017558 
 

Дата: 31.03.2016 г. 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

за осъществен предварителен контрол 

по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП 

 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Официално наименование Министерство на културата 

Адрес гр. София, бул. “Ал. Стамболийски” № 17 

Партиден номер в РОП 00647 

 
ПРОЦЕДУРА 

Уникален номер в РОП 
 

0 0 6 4 7  2 0 1 6  0 0 0 8 

Основание за откриване чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП 

Обект на поръчката  Строителство     Доставки      Услуги 

Предмет на поръчката 

“Доставка на топлинна енергия с 

топлоносител гореща вода за недвижими 

имоти на Министерството на културата, както 

следва: 1. Административна сграда на 

Министерството на културата с адрес гр. 

София, бул. Ал. Стамболийски № 17, абонатен 

№ 0001881; 2. Административна сграда с адрес 

гр. София, район Изгрев, ул. “Лъчезар 

Станчев” №7, абонатен № 0007761; 3. 

Административна сграда-музей с адрес гр. 

София, район Изгрев, ул. “Лъчезар Станчев” 

№ 7, абонатен № 0007762; 4. Сграда по ул. 

“Оборище”, част от Национален музеен 

комплекс с адрес гр. София, бул. Васил Левски 

№ 95, абонатен № 0005612; 5. Ведомствен 

апартамент с адрес гр. София, ул. “Цар Иван 

Шишман” №2, ап. 9, абонатен № 017063; 6. 

Ведомствен апартамент с адрес гр. София, бул. 

“Гоце Делчев” № 43, бл. 78, партер, абонатен 

№ 373636; 7. Ведомствен апартамент с адрес 

гр. София, ж.к. “Красна поляна” № 29, вх. в, 

ап. 60, абонатен № 251403; 8. Ведомствен 

апартамент с адрес гр. София, ж.к. “Дружба 
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1”, бл. 101, вх. 1, ап. 4, абонатен № 048814” 

 
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. 3 от ЗОП 

Посоченото от възложителя правно основание се прилага, когато 

възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до 

нарушаване на: 

-  авторски или други права на интелектуална собственост; 

- или на изключителни права, придобити по силата на закон или на 

административен акт. 

 

2. Мотиви на възложителя и представени доказателства 

В Агенцията по обществени поръчки е постъпило Решение Р-19 от 

24.03.2016 г. на и.д. директор дирекция ПООП, съгласно заповед за 

делегиране на правомощия № РД09-21/05.01.2016 г. на министъра на 

културата за откриване на процедура на договаряне без обявление на 

основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП.  

В поле V.2) на Решението за откриване на процедура е записано, че на 

основание чл. 93, т. 1 от ЗОП покана за участие по смисъла на чл. 91, ал. 2 

няма да се изпраща, няма да се назначава и комисия за избор на изпълнител 

по чл. 92а от ЗОП, като договор ще бъде сключен с дружеството 

притежаващо изключителни права за пренос на топлинна енергия -  

“Топлофикация София” EАД 

В поле VIII) на Решението за откриване на процедура е записано, че 

прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер до 425 000 лв. без 

ДДС за срок от 5 години, считано от 22.04.2016 г.  

Към изложените мотиви не са представенени доказателства. 

 

3. Изводи 

В чл. 130 от ЗЕ е регламентирано задължение топлопреносното предприятие 

да снабдява с топлинна енергия клиентите, присъединени към 

топлопреносната мрежа. Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗЕ, преносът на 

топлинна енергия е дейност, подлежаща на лицензиране. Според чл. 43, ал. 2, 

т. 3 от същия закон, за една обособена територия се издава само една 

лицензия за пренос на топлинна енергия. Посоченото дава основание за 

извод, че снабдяването с топлинна енергия на конкретна територия е 

дейност, която може да се реализира само от определени лица, поради което 

при възлагането й е приложим чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

В конкретния случай, от предмета на поръчката става ясно, че се касае за 

доставка на топлоенергия за обекти, намиращи се на територията на град 

София. 

От изложените мотиви и направената справка в Регистъра на издадените 

лицензии за дейностите в енергетиката е видно, че “Топлофикация София” 

EАД притежава издадена от КEВР лицензия № Л-033-05/15.11.2000 г. за 
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пренос на топлинна енергия за територията на гр. София, със срок на 

действие 20 години, вписана под № 20 в регистъра на лицензиите, поддържан 

от КЕВР.  

От това следва да се направи извод, че “Топлофикация София” EАД 

притежава изключителното право да осъществява дейността “пренос на 

топлинна енергия” за територията, на която се намират обектите на 

конкретната поръчка. Правото е придобито в резултат на лицензия, издадена 

от КЕВР на основание ЗЕ.  

Видно от изложената информация в поле VIII на решението за откриване на 

процедурата, срокът на доставка е 5 години. Същевременно цитираната в 

мотивите на възложителя лицензия е със срок на действие до 2020 г, което е 

видно от информацията, публикувана в Регистъра, поддържан от КЕВР. 

Следователно периодът, за който се възлага настоящата процедура 

надхвърля срока на валидност на лицензията.  

С оглед на изложените мотиви и установените от направените проверки 

факти, прилагането на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП в разглеждания случай се 

приема за обосновано при условие, че договорът се сключва само за периода 

на валидност на лицензията. 

 

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.  

 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете) 
 

                МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 

Вярно с оригинала,  

подписан на хартия 
 


