
1 
 

Изх. № E-31-00-014082 
 

Дата: 24.03.2015 г. 
 
 

СТАНОВИЩЕ 
за осъществен предварителен контрол 

по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Официално наименование Община Белене 

Адрес гр. Белене, ул. „България“ № 35 

Партиден номер в РОП 00661 

 
ПРОЦЕДУРА 

Уникален номер в РОП  0 0 6 6 1  2 0 1 5  0 0 0 4 

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

Обект на поръчката  Строителство     Доставки      Услуги 

Предмет на поръчката 

„Упражняване на авторски надзор при 
изпълнение на строително-монтажни работи 
на ПСОВ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3, б. „а“ 
от ЗОП по проект „Частично изграждане на 
канализационна мрежа с ПСОВ и 
рехабилитация на съществуващата 
водоснабдителна мрежа на гр. Белене „ 

 
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 изпратено Решение № 292 от 
13.03.2015 г. на кмета на община Белене за откриване на процедура на 
договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 ЗОП, в което са 
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изложени мотиви свързани с избора на процедура. Доказателства в 
подкрепа на изложените мотиви, по реда на чл. 50, ал. 2 от ППЗОП, не са 
представени. Покана също не е изпратена. В деловодството на агенцията е 
входирано единствено писмо, изх. № 15-00/46/13.03.2015 г., на кмета на 
община Белене, в което са изложени мотиви за осъществяване на 
предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 ЗОП. В документа се съдържа 
информация, съгласно която за удостоверяване основателността на 
прилаганото правно основание са изпратени доказателства. От информация 
по-долу обаче става ясно, че поради големия обем на документите (12 бр.) 
същите са обединени в общ архивен файл и са публикувани в онлайн 
хранилище, от което могат да бъдат свалени чрез използване на посочените 
хиперлинкове.  
При направена проверка в Регистъра на обществените поръчки (РОП) се 
установи, че през 2009 г. след проведена „открита“ процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет: „Подготовка на инвестиционен проект 
„Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация 
на съществуващата водоснабдителна мрежа на гр. Белене“ е сключен 
договор № 3 между възложителя и „Акваринг-Белене“ ООД. Съгласно 
информацията за сключен договор, стойността му е 696720 BGN с ДДС, а 
срокът за изпълнение е 195 дни. Данни за поръчката са публикувана в РОП 
под № 00661-2009-0004. 
Видно от поле V.2) на решението за откриване за участие в разглежданата 
процедура се кани „Акваринг-Белене“ ООД.  
От раздел VІІІ на решението става ясно, че индивидуалната прогнозната 
стойност на възлаганата услуга е 30 000 лв. без ДДС, т.е. под прага в чл. 14, 
ал. 1, т. 2 ЗОП. С оглед на факта, че в поле VІІІ „Друга информация“ са 
изложени аргументи, че същата е част от съвкупно възлагане, приемаме, че 
конкретното решение попада в обхвата на контрола по чл. 19, ал. 2, т. 24 
ЗОП. 
 
3. Изводи 
От изложената фактическа обстановка става ясно, че възлаганият договор е 
свързан с наличието на авторски права, поради което негов изпълнител 
следва да е лицето, което ги притежава. Твърди се, че правата върху 
проектите са притежание на „Акваринг-Белене“ ООД и са придобити по 
силата на договор № 3/12.03.2010 г., сключен между възложителя и 
дружеството, в следствие на проведена „открита“ процедура, публикувана в 
РОП под уникален № 00661-2009-0004. Самият договор не е представен, но с 
направената проверка в РОП се удостоверява, че е сключен такъв договор. 
Въз основа на това може да се приеме, че са налице авторски права върху 
проектите, притежание на лицето, поканено за участие в разглежданата 
процедура. Конкретното възлагане е във връзка с реализирането на 
инвестиционния проект, поради което при изпълнение на обекта следва да се 
осъществява авторски надзор.  
Съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ, условията и редът за осъществяване на 
авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор 
между възложителя и проектанта. В този смисъл, възложителят не може 
свободно да избере изпълнителя на авторския надзор, а е длъжен да сключи 
договор с лицето, изготвило проекта. Това дава основание да се изведе 
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*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 

заключение, че проектирането и осъществяването на авторски надзор по 
даден проект са две дейности от една и съща услуга. В случая те се възлагат 
отделно, което не е в нарушение на законодателството в областта на 
обществените поръчки. Доколкото обаче техният изпълнител следва да е 
едно и също лице, а възлагането на втория договор не може да се реализира в 
условията на конкуренция, то принципното становище на АОП е, че 
стойността на надзора следва да се има предвид при определяне на реда за 
възлагане на проектирането.  
В конкретния случай, проектирането е възложено след провеждане на 
„открита процедура“, обявлението на която е публикувано в Официален 
вестник на Европейският съюз, поради което считаме, че авторските права 
върху проектите са придобити в конкурентна среда, при спазване на 
законодателството в областта на обществените поръчки.  
Изложеното е основание да се изрази положително становище за прилагане 
на избраното правно основание. 
 
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 
 



Община Белене <obshtinabl@gmail.com>

Становище по осъществен предварителен контрол от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 ЗОП
1 съобщение

pk@aop.bg <pk@aop.bg> 24 март 2015 г., 10:46
До: obshtinabl@gmail.com

Приложено Ви изпращаме становището на Агенцията по обществени поръчки по обществена поръчка, вписана в
РОП под номер 00661-2015-0004. Становището е копие на документ, подписан на хартия, и може да се ползва като
доказателство в приложимите случаи.
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