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            ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН  

Белене 5930, ул. „България” № 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 
e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http:// belene.bg 

 
 
Изх. № 15-00/46/13.03.2015г.            
 
 
ДО       
  
 Г-ЖА МИГЛЕНА ПАВЛОВА 
 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 
 АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
 ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „ЛЕГЕ„ № 4,  
 
 
На Ваш Вх. № Е-31-00-014082/13.03.2015 г. 
  
ОТНОСНО: № на процедура в РОП 00661-2015-0004 и осъществяване предварителен контрол 
върху процедури за обществени поръчки във връзка с чл. 19 ал. 2 т.24 и чл.92 от ЗОП, чл.50  от 
ППЗОП, IIDD  №№  ннаа  документа  в  РОП  653955документа в РОП 653955  
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАВЛОВА, 

 
В съответствие с чл. 19 ал. 2 т.24 ЗОП, чл. 92 от ЗОП и чл.50 от ППЗОП, с оглед на 

правилното и законосъобразно провеждане на процедура с предмет: „„УУппрраажжнняяввааннее  ннаа  
ааввттооррссккии  ннааддззоорр  ппррии  ииззппъъллннееннииее  ннаа  ссттррооииттееллнноо  ммооннттаажжннии  ррааббооттии  ннаа  ППССООВВ  ппоо  ссммииссъъллаа  
ннаа  ччлл..33  аалл..11  тт..33  ббуукквваа  ""аа""  оотт  ЗЗООПП  ппоо  ппррооеекктт  ""ЧЧаассттииччнноо  ииззггрраажжддааннее  ннаа  ккааннааллииззааццииооннннаа  
ммрреежжаа  сс  ППССООВВ  ии  ррееххааббииллииттаацциияя  ннаа  ссъъщщеессттввуувваащщааттаа  ввооддооссннааббддииттееллннаа  ммрреежжаа  ннаа  ггрраадд  
ББееллееннее  ""ии  сс  ффииннааннссииррааннее  ппоо  ООПП  ""ООккооллннаа  ссррееддаа""  22000077--22001133    изпращаме до АОП документи 
и доказателства за изготвяне на становище от Ваша страна по смисъла на чл.50 ал.4 от 
ППЗОП.  

 

І) ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

1) Наименование: Община Белене 

2) Партида в РОП: 00661 

 

 Вид на процедурата - договаряне без обявление по реда чл. 90 ал.1 т. 3 от ЗОП. 

 Поканата за участие в процедурата е изпратена на 13.03.2015г. до „Акваринг-Белене” 
ООД, ЕИК 201069147, и адрес на управление гр. София, ул. „Николай Хайтов” № 34, ет.1, 
представлявано от арх. Цветан Ивов Петров - управител. 

1. Мотиви за избора на процедура: 
 По смисъла на чл.3 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), във 
връзка с чл. 12 ЗАПСП и §.2 т.9 от ПЗР на ЗАПСП, проектантите по смисъла на ЗУТ и ЗКАИИП 
на инвестиционните проекти са автори на проектните части, подписани от тях и носят техния 
печат, инвестиционния проект е обект на авторско право по смисъла на чл.3, ал.1 ЗАПСП, 
поради което и възлагането на обществената поръчка за авторски надзор по време на 
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строителството на други лица, различни от лицата изготвили различните части на 
инвестиционния проект за обекта би довела до нарушаване на техните авторските права 
придобити по силата на ЗУТ и ЗКАИИП. 
 
 
 Предвид факта, че между Община Белене и „Акваринг-Белене” ООД, ЕИК 201069147, е 
сключен договор № 3/12.03.2010 г., в следствие на което са изработени технически 
инвестиционни проекти  фаза: работен проект за подообект „Пречиствателна станция за 
отпадъчни води в ПИ 03366.128.1”,  за: 
1.1. част: ВиК - изграждане на тласкател до ПСОВ от съществуващо КПС с дължина 967 метра и 
реконструкция на КПС; - изграждане на нов захранващо водопровод към ПСОВ с обща дължина 
1157 м; 
1.2 част: Пътна и организация на движението - довеждащи пътища и възстановяване на настилки 
по трасето на ВиК мрежите. 
 
 Така, възлагането на авторския надзор на други от посоченото по-горе лице би довело до 
нарушаване на авторски или други права на интелектуалната собственост, или на изключителни 
права, придобити по силата на закон или на административен акт. По смисъла на цитираната 
разпоредба, авторът има изключително право да използва създаденото от него произведение и да 
разрешава използването му съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от ЗАПСП. 
Пълноправните проектантите по смисъла на ЗУТ и ЗКАИИП на инвестиционните проекти са 
автори на проектните части, подписани са от тях, носят техния печат и удостоверение за пълна 
проектантска правоспособност. При анализ на чл. 162, ал. 2 и ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗУТ се стига 
до извод, че авторският надзор по всички части на инвестиционния проект е задължителен за 
всички строежи от I до V категория вкл., и той може да бъде осъществен само и единствено от 
проектанта, който го е изготвил. Именно той носи отговорност за всички свои действия при 
упражняване на авторския надзор по време на строителството като в изпълнение на 
задълженията си има право на свободен достъп до строежа, строителните книжа, заповедната 
книга и актовете и протоколите, съставени по време на строителството. Следователно при 
положение, че инвестиционния проект и неговите части са обекти на авторското право, 
единствените лица, които могат да осъществяват авторски надзор са именно лицата, които са го 
изготвили-неговите автори, защото само те имат право на достъп до проекта и същевременно 
чл.162 от ЗУТ ги задължава те да извършат авторския надзор при строителството на обекта-
предмет на инвестиционния проект, като условията и редът за осъществяване на авторски надзор 
по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. 
Следователно са налице основанията на чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП за прилагане на процедура 
"договаряне без обявление" по отношение на настоящата обществена поръчка. 
 
 Също така за инвестиционен проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води в ПИ 
03366.128.1”, по чиито посочени части следва да се упражнява авторски надзор, са характерни 
следните особености: 
 
 Съгласно Договор № 3/12.03.2010 г., сключен между община Белене и „Акваринг-Белене” 
ООД, бе възложено изготвяне на технически инвестиционен проект за изпълнение на строително 
монтажни работи на „Пречиствателна станция за отпадъчни води в ПИ 03366.128.1”. За 
изготвения проект има издадено Разрешение за строеж с рег. №: 10/10.04.2014г. в което са 
обхванати всички части на инвестиционния проект. В последствие, на по-късен етап бе 
проведена процедура (поръчка с уникален № 00661-2013-0010 в РОП и с доклад по чл.20а ал.5 от 
ЗОП(преди 01.07.2014г.) с Изх.№ ПК-ОС-233/03.09.2013г.) за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Изпълнение на ПСОВ по смисъла на чл.3 ал.1 т.3 буква "а" от ЗОП по проект 
„Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата 
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водоснабдителна мрежа на град Белене”. Съгласно условията в обявлението на процедура 00661-
2013-0010, на вниманието на заинтересованите лица и потенциални участници възложителят е 
допуснал участниците да се придържат към работния проект на възложителя (изготвен от 
"Акваринг-Белене" ООД), да преработят същия или да изработят нов работен проект, а именно: 
„........В рамките на проект „Комплексна техническа помощ за частично изграждане на 
канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в 
гр. Белене”, финансиран по Договор № 58-131-С074/ 12.01.2009 г. са разработени и одобрени 
идеен и работен проект за подобект „Пречиствателна станция за отпадъчни води в ПИ 
03366.128.1, м. Сред полето по КК на гр. Белене”. Заинтересованите лица ще имат възможност да 
се запознаят с идейните и инвестиционните работни проекти и схеми, ПИП, които ще бъдат 
предоставени като част от документацията за участие. Работните проекти на хартиен носител са 
на разположение за преглед в сградата на Община Белене, до срока посочен като краен срок за 
получаване на оферти. Във връзка с предварителния преглед на Работния проект на ПСОВ, 
участниците имат следните възможности: 1. Да приемат изготвения работен проект на 
Възложителя (изготвен от "Акваринг-Белене" ООД) и да извършат строителството на ПСОВ 
съгласно него. 2. Да извършат актуализация/преработка/корекции на инвестиционния проект във 
фаза „РП“ или да изготвят инвестиционен проект във фаза „РП“ по части, или да изготвят изцяло 
нов РП (съобразен с ИдП на ПСОВ и ПИП) и да изпълнят строителството, като евентуално 
изготвяне на нов РП или актуализация/преработка/корекции на работния проект и всички 
съпъстващи други разходи по неговото одобряване, съгласуване, както и Доклад по оценка на 
съответствието, остават за сметка на Изпълнителя, тъй като изготвянето на работен проект на 
Възложителя, и съпътстващите по него разходи за съгласуване и одобряване, вече са били 
финансирани със средства от ОПОС (поръчка с уникален № 00661-2009-0004 в РОП). 
 
 Избраният изпълнител (по процедура 00661-2013-0010) в лицето на „ПСОВ БЕЛЕНЕ 
ГРУП” ДЗЗД, предложи в своята оферта да изготви изцяло нов работен проект по части: 
„ПСОВ”, „Външно ел. захранване” и „Заустващ колектор” (съобразени с Идейния проект на 
ПСОВ и прединвестиционното проучване). 
 
 В тази връзка за осъществяване на aвторски надзор върху обекта предмет на СМР, 
възниква небоходимост от разделянето на aвторския надзор с оглед на спазване на 
изискванията на чл.18, ал.1 и ал.2 от Закона за авторското право и сродните му права. 
Осъществяването на авторски надзор при изпълнение на СМР по части: „ПСОВ”, „Външно ел. 
захранване” и „Заустващ колектор”, ще бъде възложено чрез процедура на договаряне без 
обявление на  „ПСОВ БЕЛЕНЕ ГРУП” ДЗЗД, в качеството му на субект, изготвил и носител на 
авторското право върху въпросните части от инвестиционния проект, в рамките на процедура 
00661-2013-0010. От друга страна, за останалите проектни части, които не са предмет на ново 
проектиране, се възлагат за упражняване на авторски надзор на носителят на правата „Акваринг-
Белене” ООД, изработени в рамките на процедура № 00661-2009-0004. 
 
 Настоящата процедура ще бъде проведена при прогнозна стойност в размер до 30 000.00 
(тридесет хиляди) лв. без ДДС, докато процедурата за възлагане упражняването на авторски 
надзор по части „ПСОВ”, „Външно ел. захранване” и „Заустващ колектор” ще бъде проведена  
при прогнозна стойност в размер до 126 000.00 лв. (сто двадесет и шест хиляди лева) без ДДС (в 
рамките на определения и одобрен бюджет по проекта за тази дейност). 
 
 Съвкупно двете процедури, образуват обща стойност в размер на 156 000.00 (сто 
петдесет и шест хиляди) лв. без ДДС. Посочения размер на стойността определена като 
максимална за възлагане на обществените поръчки попада в приложното поле на чл. 19, ал. 2, т. 
24 от Закона за обществените поръчки, съгласно който, както и във връзка с Методически 
указания на Агенцията за обществени поръчки от 03.09.2014г. публикувани на сайта на АОП в 
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съответната секция („Осъществяване на предварителен контрол на решения за откриване на 
процедури на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 – 9 и т. 12 от ЗОП”), двете процедури 
за възлагане на обществени поръчки, чрез Договаряне без обявление: 
1. „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на ПСОВ 
по смисъла на чл.3 ал.1 т.3 буква "а" от ЗОП по проект "Частично изграждане на канализационна 
мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене " за 
части:  
А). ВиК - изграждане на тласкател до ПСОВ от съществуващо КПС с дължина 967 метра и 
реконструкция на КПС; - изграждане на нов захранващ водопровод към ПСОВ с обща дължина 
1157 м; 
Б). Пътна и организация на движението - довеждащи пътища и възстановяване на настилки по 
трасето на ВиК мрежите; 
и 
2. „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително монтажни работи на ПСОВ 
по смисъла на чл.3 ал.1 т.3 буква "а" от ЗОП по проект "Частично изграждане на канализационна 
мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене " за 
части:  
А). „ПСОВ”,  
Б). „Външно ел. захранване” 
В). Технологична: „Заустващ колектор”, 
 
подлежат на предварителен контрол от Агенцията за възлагане на обществени поръчки и 
изготвяне на становища по смисъла на чл.50 ал.4 от ППЗОП. 
 
 С оглед обстоятелството, че процедура по т. 2 предстои да бъде обявена на по-късен етап, 
след изготвянето, съгласуване и одобряване на съответните части по инвестиционния проект 
(изработен от "ПСОВ Белене Груп" ДЗЗД), с настоящата покана Ви прилагаме решението по 
чл.91 ал.1 от ЗОП със съответните доказателства за провеждане на процедура на договаряне без 
обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП за „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на 
строително монтажни работи на ПСОВ по смисъла на чл.3 ал.1 т.3 буква "а" от ЗОП по проект 
"Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата 
водоснабдителна мрежа на град Белене " за части:  
А). ВиК - изграждане на тласкател до ПСОВ от съществуващо КПС с дължина 967 метра и 
реконструкцция на КПС; - изграждане на нов захранващ водопровод към ПСОВ с обща дължина 
1157 м; 
Б). Пътна и организация на движението - довеждащи пътища и възстановяване на настилки по 
трасето на ВиК мрежите.; 
 
 Към настоящото прилагаме доказателства по смисъла на чл.20б от ЗОП, във вр. чл. 50 ал. 
1 от ППЗОП, с цел установяване основателността прилагането на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП за 
настоящата процедура:  
 
1) Настоящото съпроводително писмо до изпълнителния директор на АОП;   
2) Решението за откриване на процедурата по настоящата покана; 
3) Разрешение за строеж и писмо до ДНСК; 
4) Копие от поканата по чл.92 ЗОП изпратена до "Акваринг-Белене" ООД и разписка от куриер 
за изпратената покана; 
5) Копия от начални страници на договорa за безвъзмездна финансова помощ 2009г., по който е 
финансирана техническата помощ (за изготвянето на идейните и работни проекти от Акваринг-
Белене" ООД);    
6) Договор №3/12.03.2010 сключен с Акваринг-Белене ООД и писма за преминал последващ 
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