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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

aop@aop.bg,pk@aop.bge-mail:
http://www.aop.bgинтернет адрес:

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
Проект на решение
Решение за публикуване

осъществен първи етап на контрол чрез случаен избор

ИН на регистрационната форма от ССИ
________-________-________(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)

Номер и дата на становището 1-ви етап: ________    ________ дд/мм/гггг

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство

Решение номер: 15   От дата: 07/04/2020 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00479
Поделение: ________
Изходящ номер: 15 от дата 07/04/2020
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Община Балчик 000852544
Пощенски адрес:
пл. 21-ви септември № 6
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Балчик BG332 9600 BG
Лице за контакт: Телефон:
Димитър Димитров 0895 554021
Електронна поща: Факс:
m.dimitrov@balchik.bg 0579 74117
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.balchik.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://46.252.49.4:8081/index.php/pk

I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или местни  
подразделения

Публичноправна организация

Национална агенция/служба Европейска институция/агенция или  
международна организация

Регионален или местен орган Друг тип: ______________
Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)

Обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и места  
за отдих и култура
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Отбрана Социална закрила
Обществен ред и сигурност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друга дейност: ______________
Здравеопазване

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

Газ и топлинна енергия Пощенски услуги
Електроенергия Експлоатация на географска област
Водоснабдяване Друга дейност: ______________
Транспортни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОТКРИВАНЕ
Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка
за сключване на рамково споразумение
за създаване на динамична система за покупки
конкурс за проект

Създавам квалификационна система

Да НеПоръчката е в областите отбрана и сигурност

II.1) Вид на процедурата
(попълва се от публичен възложител)

Открита процедура
Ограничена процедура
Състезателна процедура с договаряне
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Договаряне без предварително обявяване
Конкурс за проект
Публично състезание
Пряко договаряне

(попълва се от секторен възложител)
Открита процедура
Ограничена процедура
Договаряне с предварителна покана за участие
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Договаряне без предварителна покана за участие
Конкурс за проект
Публично състезание
Пряко договаряне

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
Ограничена процедура
Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Състезателен диалог
Договяряне без публикуване на обявление за поръчка

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
(попълва се от публичен възложител)

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП
Чл. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
Чл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП  
3
Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП

(попълва се от секторен възложител)
Чл. 132 от ЗОП
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Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
Чл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 141, ал. 1 от ЗОП
Чл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
Чл. 160 от ЗОП
Чл. 163, ал. 1 от ЗОП
Чл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА
ІV.1) Наименование
„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително – монтажни 
работи за „Изграждане на парк в гр. Балчик“.

ІV.2) Обект на поръчката
Строителство
Доставки
Услуги

ІV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни  
работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
Да упражнява авторския надзор по време на строителството на обекта; 
Съставя и подписва съвместно със строителя и консултанта, упражняващ 
строителен надзор, всички актове и протоколи по време на 
строителството, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове 
и протоколи по време на строителството, съобразени със спецификата на 
настоящия обект; Спазва всички изисквания на чл. 162 от ЗУТ, Наредба № 
2 от 31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите и Наредба 
№ 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството; Изготвя и заверява екзекутивна документация по проекта 
при необходимост; Извършва експертни дейности и консултации по проекта, 
като посещава обекта не по-малко от веднъж на две седмици; За 
удостоверяване на извършения авторски надзор да попълва Протокол при 
всяко посещаване на строежа, в който задължително нанася времето на 
своя престой по часове. Протоколът за упражняване на авторския надзор 
се изготвя в два екземпляра и задължително се подписва при всяко 
посещение на строежа от лицето, упражняващо инвеститорски контрол на 
обекта; Предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ месечни отчети до 10-то число на 
месеца, следващ месеца на извършения авторски надзор, в който отразява 
напредъка на строителните дейности, наличие на възникнали проблеми и 
съответните мерки за решаването им. Към месечния отчет се прилагат 
копия от подписаните Протоколи, доказващи реалното упражняване на 
авторски наздор; поддържа валидна застраховка в съответствие с 
разпоредбата на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за имуществена отговорност за 
вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети 
лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по 
повод изпълнение на задълженията му; Уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено за 
възникнали въпроси, свързани с изпълнението на договора или 
реализирането на СМР на обекта;  Изпълнява предмета на договора с 
участието на проектантите на съответните части на проекта, като 
предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на тези лица при сключване на 
договора.  В случай на промяна,  е длъжен да я съгласува предварително 
писмено с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Промяната на проектант от екипа на  се допуска 
само след предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при наличие 
на обективни причини за това . Явява на обекта за упражняване на 
авторски надзор след писмено поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, получено не по-
късно от един ден преди деня, определен за посещение на обекта. 
Разпорежданията на проектанта, упражняващ авторски надзор, касаещи 
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незначителни промени в инвестиционния проект в процеса на 
строителството, задължително се съгласуват с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се отразяват 
в заповедната книга на строежа.

Да НеІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване  
на околната среда
Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете  
брой)
техническата спецификация (брой)

критериите за подбор (брой)

показателите за оценка на офертите (брой)
изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи  
договорни условия)

(брой)

ІV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта:
Обществената поръчка е във връзка с проект „Изграждане на парк в гр. 
Балчик“. Същата се финансира от бюджета на община Балчик.

ІV.6) Разделяне на обособени позиции
Да НеНастоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
Възложителят е взел обосновано решение да не разделя поръчката на 
обособени позиции. Това се обуславя от факта, че всички дейности, които 
следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора, са от 
такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при 
разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане 
на желания краен резултат.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2400.00 Валута: BGN

Да НеІV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:
Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN

Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ
V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната  
процедура)
Съгласно чл. 3 от Закона за авторското право и сродните му права 
(ЗАПСП) обект на авторското право е всяко произведение на литературата, 
изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е 
изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, 
вкл. и одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено 
планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, 
териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и 
която и да е област на науката и техниката. По смисъла на чл. 12 от 
ЗАПСП авторското право върху произведения на изобразителното изкуство и 
архитектурата принадлежи на лицето, което е създало произведението, и в 
случаите, когато собствеността върху произведението принадлежи на друго 
лице. Както изрично е дефинирано в §2, т. 9 от Преходните и 
заключителните разпоредби (ПЗР) на ЗАПСП под „произведения на 
архитектурата” следва да се разбират проекти на сгради и съоръжения, 
устройствени планове и схеми, утвърдени по реда на действащото 
законодателство, сгради и други съоръжения и елементи от тях, трайните 
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обекти на синтеза на архитектурата с другите изкуства, както и 
оформленията на интериори с траен характер, регистрирани от 
организацията по чл. 40 ЗАПСП. Авторът има изключително право да 
използва създаденото от него произведение и да разрешава използването 
му от други лица, като по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗАПСП за 
използване се смятат действия като реализирането на инвестиционен 
проект чрез построяване или изработване на обекта, за който той е 
предназначен - чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от ЗАПСП.  В конкретния случай, с 
цел реализация на потребностите си, Община Балчик е сключила с ДЗЗД 
"Парк Балик Балчик" договор с предмет "Изготвяне на проектна 
документация за изграждане на спортен комплекс и парк "Балик". 
Изпълнителят на горепосочения договор е ДЗЗД "Парк Балик Балчик" , ЕИК 
177017173, със седалище и адрес на управление в гр. Врана. ЖК „Вл. 
Варненчик“, бл. 230, вх. 4, ет. 2, ап. 6. Изпълнението е възложено с 
Договор № 363/26.05.2016 г.   Съгласно чл. 162 от Закона за 
устройството на територията (ЗУТ) авторският надзор по част 
„Конструктивна“ е задължителен за всички строежи от първа до пета 
категория включително. Съгласно цитираната разпоредба условията и редът 
за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се 
определят чрез договор между възложителя и проектанта. Проектант може 
да бъде физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически 
лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност. По смисъла 
на ЗУТ и Закона за камарата на архитектите и инженерите (ЗКАИИП) 
пълноправните проектанти на инвестиционните проекти са автори на 
проектните части, подписани са от тях, носят техния печат и 
удостоверение за пълна проектантска правоспособност.  Авторският надзор 
цели осъществяването на контрол върху строителя с оглед точно следване 
на одобрения работен проект и се осъществява именно от авторите на този 
проект.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без  
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие,  
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е  
приложимо)

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на  
обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение № ________ от дата________ дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № ________
-________-________(nnnnn-yyyy-xxxx)

V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е  
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ
обявлението за оповестяване откриването на процедура
поканата за участие
документацията

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VII.1) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Допълнение на мотивите за избор на процедура:
Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното 
спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в 
заповедната книга и са задължителни за останалите участници в 
строителството. 
 Във връзка с изпълнение на проекта възниква необходимост от 
упражняване на авторски надзор при строителството на обекта. 
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Предвид нормативната уредба в областта, описана в мотивите, и наличието 
на договор за проектиране за обекта и приет без забележки технически 
проект, посочен в предмета на поръчката, възлагането на надзорната 
функция на лица, различни от посоченото дружество,  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. обществената поръчка следва да се възложи чрез 
процедура на пряко договаряне на основание чл. 182, ал. 1 вр. чл. 90, 
ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП.
В конкретния случай, с цел осигуряване на законосъобразност на 
процедурата, независимо от прогнозната стойност, при съобразяване с 
възможността за възлагане на подобни по характер обществени поръчки, 
като се цели недопускане на разделяне на същите, и гарантиране на 
максимална публичност, възложителят е предприел ред за възлагане 
определен в  чл. 20, ал. 2, т. 2, вр. ал. 9 от ЗОП, посредством 
процедура „пряко договаряне“
На основание Чл. 65. , ал. 1  ППЗОП(  ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 
01.03.2019 г.) (1 Възложителят може да не прилага чл. 64, ал. 2 и 3,  
т.е. в настоящия случай може и не одобрява и не изпраща покана когато 
сключва договори на основание: 1. чл. 79, ал. 1, т. 3 и  чл. 182, ал. 
1, т. 1 от ЗОП и има само един поканен участник;  В случаите по ал. 1, 
какъвто е и настоящия, възложителят посочва необходимата информация за 
провеждане на процедурата в решението за нейното откриване и след 
влизането му в сила сключва договор за обществена поръчка. При 
подписването на договора определеният за изпълнител представя освен 
документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и декларация за липсата на 
обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

Отделно от горното, съгласно чл. 233, ал. 1 от ЗОП, на контрол от АОП 
подлежат откритите от публични и секторни възложители процедури на 
договаряне по чл. 79, ал. 1, т. 3, 4, 6, 9 и 10 и процедури на пряко 
договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 1 и т. 4 ЗОП. На основание чл. 229, 
ал. 2 ЗОП, в сила от 01.03.2019 г., допълнително условие за извършване 
на контрол на процедури на договаряне е прогнозната стойност на 
обществената поръчка, без вкл. ДДС, да е равна на или по-висока от 200 
000 лв. за услуги. Последното не е налице
На същите мотиви, свързани с максималната прогнозна стойност по чл. 232 
от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в сила от 01.03.2019 г. , 
настоящата процедура не попада в обхвата на контрола чрез случаен 
избор. 

Забележка: Изпълнитеят сключва договор с Възложителя по образец, 
публикуван в профила на купуваюа в раздела на настоящата поръчка.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България
Телефон
02 9884070

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

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

УНП: 301fff7f-9c66-4bf3-b416-c457169843ed 6



Партида: 00479 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

В сроковете и по реда на чл. 197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение
07/04/2020 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
VIII.1) Трите имена: (Подпис)
Николай Добрев Ангелов

VIII.2) Длъжност:
Кмет на община Балчик
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