
Партида: 00661 РЕШЕНИЕ (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

РЕШЕНИЕ

Проект на решение
Решение за публикуване

Номер: 292   от 13/03/2015 дд/мм/гггг

А) за откриване на процедура
Б) за промяна
В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
чл. 3, ал. 2 от ЗОП

Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за  
допълнителна информация, информация за незавършена процедура или  
CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за  
използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00661
Поделение: ________
Изходящ номер: 15-00/46 от дата 13/03/2015
Коментар на възложителя:
№ на партидата на Възложителя в Регистъра на обществените 
поръчки: 00661

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование
Община Белене
Адрес
ул. България №35, етаж последен, стая №22
Град Пощенски код Държава
Белене 5930 Република 

България
За контакти Телефон
Отдел СИП и ФП 0658 34672
Лице за контакт
Цветомир Цветанов - гл. експерт Икономическо развитие и 
обществени поръчки
Електронна поща Факс
obshtinabl@gmail.com 0658 34672
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://belene.bg/_index.php
Адрес на профила на купувача:
http://www.profilnakupuvacha.com/Община Белене,10487
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I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или  
местни подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или  
международна организация
Друго (моля, уточнете): ______________

Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Здравеопазване
Настаняване/жилищно строителство и  
места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и религия
Образование
Друго (моля, уточнете): ______________

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)
Производство, пренос и разпределение на  
природен газ и топлинна енергия

Пощенски услуги

Електрическа енергия Железопътни услуги
Търсене, проучване или добив на  
природен газ или нефт

Градски железопътни, трамвайни,  
тролейбусни или автобусни услуги

Търсене, проучване или добив на  
въглища или други твърди горива

Пристанищни дейности

Вода Летищни дейности

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  
ПОРЪЧКА

II: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка
конкурс за проект
процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП
Открита процедура Ускорена на договаряне с обявление
Ограничена процедура Договаряне без обявление
Ускорена ограничена процедура Конкурс за проект - открит
Състезателен диалог Конкурс за проект - ограничен
Договаряне с обявление

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
Открита процедура Договаряне без обявление
Ограничена процедура Конкурс за проект - открит
Договаряне с обявление Конкурс за проект - ограничен

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП
Чл. 16, ал. 8 от ЗОП Чл. 84, т.___, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП
Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП Чл. 90, ал.1, т.___ от ЗОП
Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП Чл. 94, ал. 2 от ЗОП
Чл. 84, т.___ от ЗОП Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
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Чл. 103, ал. 1 от ЗОП Чл. 105, ал. 1 от ЗОП
Чл. 103, ал. 2, т.___ от ЗОП Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от  

ЗОП
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП

точка: 3

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
Доставки
Услуги

ІV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен  
диалог / на конкурса за проект
„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;
(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те  
трябва да бъдат описани в това поле)

ІV.2) Зелена обществена поръчка

Да НеІV.2.1) Поръчката е ''зелена'', съгласно обхвата на Националния план  
за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки:

IV.2.1.1) Продуктова група
Копирна и графична хартия Климатици
Офис IT оборудване Почистващи продукти и услуги
Офис осветление Конвенционални транспортни средства и  

услуги, свързани с тях
Улично осветление Електрически превозни средства и  

системи за зареждане

IV.2.1.2) ''Зелените'' критерии присъстват във:
Техническата спецификация (брой)
Критериите за подбор  по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП (брой)
Показателите за оценка на офертите (брой)
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто-
договора)

(брой)

Да НеІV.2.2) Поръчката е ''зелена'' извън обхвата на Националния план за  
действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга  
информация)

V: МОТИВИ

V.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 
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възлагането на обществената поръчка за авторски надзор по време 
на 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.
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната  
процедура)

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без  
обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)
Поканата за участие в процедурата се изпраща на 13.03.2015г. до 
„Акваринг-Белене” ООД, ЕИК 201069147, представлявано от арх. 
Цветан Ивов Петров - управител, на адрес гр. София, ул. „Николай 
Хайтов” № 34, ет.1.
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V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена  
поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение № 752 от дата28/08/2013 дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 
00661-2013-0010(nnnnn-yyyy-xxxx)
Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):

без ДДС с ДДС Стойност на  
ДДС (в %)

на обща стойност ________ Валута:  
________

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие
обявлението и описателния документ
поканата за обществена поръчка
поканата за обществена поръчка и документацията
обявлението и конкурсната програма
обявлението

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. Витоша № 18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България
Телефон
02 9356113

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

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 
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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 
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 Правилника за прилагане на ЗОП. 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).

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
71312000, 79121000, 71248000

Описание:
Консултантски инженерни услуги в строителството 
Консултации и услуги по авторско право 
Контрол на проекта и документация

УНП: 6563b9b3-e84d-4fbe-86a6-f77ddbe1f211 6
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До Момчил Спасов
Партида: 661
Адрес:
Електронен адрес: obshtinabl@gmail.com

Относно: Потвърждение за вписване на електронно подписани документи в Регистъра на обществените поръчки;

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че в Регистъра на обществените поръчки са вписани следните документи, подписани цифрово от Вас:

№
Изходящ

номер и дата
на документа:

Вид на
документа:

Предмет на поръчката:
Входящ номер и дата на

АОП:
Дата на

публикуване:

Уникален
идентификационен

номер на
документа:

1
15-00/46
/13.03.2015 г. 

Решение

„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;

Е-31-00-014082/13.03.2015 г. 13.03.2015 г. 653955

Забележка: В случаите, когато по процедурата има предишни вписвания, моля проверявайте коректността на посочения уникален
номер на поръчката.

 

С уважение:
Дирекция “Регистър и мониторинг на обществените
поръчки”
Агенция по обществени поръчки
www.aop.bg
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