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Изх. № E-31-00-000425 
 

Дата: 02.02.2015 г. 
 
 

СТАНОВИЩЕ 
за осъществен предварителен контрол 

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

Официално наименование Община Балчик 

Адрес Балчик, пл. „21-ви септември“ № 6  

Партиден номер в РОП 00479 

 
 
ПРОЦЕДУРА 

Уникален номер в РОП  0 0 4 7 9  2 0 1 5  0 0 0 1 

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

Обект на поръчката  Строителство     Доставки      Услуги 

Предмет на поръчката 

„Закупуване на абонаментни карти и 
транспортно обслужване по 
вътрешноградските линии и в района на 
вилна зона до сп. „Орехите“ на пенсионери и 
инвалиди през 2015 г., съгласно решение на 
Общински съвет – гр. Балчик“ 

 
 
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 
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В Агенцията по обществени поръчки са представени Решение № 1 от 
07.01.2015 г. на кмета на Община Балчик за откриване на процедура на 
договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 ЗОП, покана за 
участие в нея и доказателства. 
В подкрепа на изложените в решението мотиви са приложени следните копия 
на документи:  
1. Договор № 519/01.10.2007 г. за възлагане на обществен превоз на пътници 
по утвърдени транспортни схеми, сключен между Община Балчик и 
“Пътнически превози” ЕООД, със срок на действие 5 години. Видно от чл. 1, 
предметът на договора е организиране и извършване на транспортно 
обслужване на населението по маршрутни разписания – пакет № 5, 
обхващащ четири вътрешноградски линии и една извънградска: Балчик-
Албена-Балчик; 
2. Анекс № 5/12.08.2013 г. към Договор № 519/01.10.2007 г., с който се 
изменя чл. 1, в частта му “организиране и извършване на траснпортно 
обслужване на населението по Маршрутни разписания по линия Балчик-
Албена-Балчик”, с посочени конкретни часове на тръгване/пристигане – 
зимно и лятно разписание. Промяната се основава на факта, че след 
проведена процедура е сключен договор за възлагане на част от маршрутните 
разписания по чл. 1, а срокът на договора в съответствие със Заповед № РД-
11-06-02/07.12.2012 г. на Обл. управител е до датата на сключване на 
договори с превозвачите, избрани за изпълнители на обществената поръчка, 
след приключване на процедурата, открита с Решение № 85/07.12.2012 г. на 
кмета на Община Балчик, но не по-дълъг от 2 години от датата на издаване 
на заповедта; 
3. Договор за обществена поръчка № 452/12.08.2013 г., сключен на основание 
чл. 74, ал. 1 от ЗОП и Решение № 18/19.02.2013 г. за класиране на 
участниците между Община Балчик и “Пътнически превози” ЕООД с 
предмет: “Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени 
маршрутни разписания, обособени в позиция № 3, обхващаща градски линии 
№ 1, 2, 3, 4 и линии Балчик-Рогачево-Балчик, Албена-Варна-Албена, с 5 
годишен срок, считано от датата на подписването му; 
4. Анекс № 1/17.04.2014 г. към Договор № 452/12.08.2013 г., с който се 
изменя предмета му, на основание чл. 43, ал. 2, т. 1б ЗОП; 
5. Протокол № 47 от заседание на ОбС – Балчик, проведено на 18.12.2014 г. 
В т. 3 е записано, че се утвърждава закупуването на карти за 
вътрешноградски транспорт и в района на вилна зона до спирка “Орехите” за 
2014 г. на всички пенсионери и инвалиди с трайна нетрудоспособност над 50 
% с постоянен адрес на територията на Община Балчик, със 70 % намаление 
на цените. 
Видно от поле V.2) на Решение № 1/07.01.2015 г.  и приложената покана за 
участие в договарянето, същата е адресирана до “Пътнически превози” 
ЕООД, а прогнозната стойност на услугата е 132 440 лв. с ДДС. 
 
3. Изводи 
В конкретния случай с решение на Общинския съвет – Балчик са утвърдени 
социални облекчения при закупуване на абонаментни карти за пътуване за 
вътрешноградския транспорт, както и във вилната зона – до спирка 
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„Орехите“, предназначени за пенсионери и инвалиди. Според мотивите на 
решението за откриване на процедурата, поканеното лице за участие в  
договарянето е единственият възможен изпълнител на услугата. 
Възложителят се позовава на договор № 452/12.08.2013 г., сключен в 
резултат на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, 
завършила с избор на изпълнител за градските линии – „Пътнически 
превози“ ЕООД. По отношение на извънградската линия Балчик-Албена-
Балчик, включваща района на вилна зона до спирка „Орехите“ се изтъква, 
че превозвач е същото дружество, по силата на договор № 519/01.10.2007 г., 
срокът на който е удължен.  
По смисъла на глава ІІІ от Наредба № 2 от 31.03.2006 г. на Министерство на 
финансите за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране 
на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния 
транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории 
пътници, абонаментната карта се издава от дружеството, осъществяващо 
транспортното обслужване на населението в общината, където живее лицето. 
С оглед на описаната фактическа обстановка и на факта, че с действащ 
договор за възлагане на обществена поръчка е възложено на “Пътнически 
превози” ЕООД да осъществява обществения превоз на пътници по 
градските автобусни линии, единствено поканеното дружество има право да 
извършва услугата, предмет на разглежданото договаряне. По отношение на 
транспортното обслужване в частта „вилна зона, до спирка „Орехите“, не 
може да се изрази становище за законосъобразност. Видно от приложения 
Анекс № 5/12.08.2013 г., срокът на Договор № 519/01.10.2007 г. е удължен в 
съответствие със Заповедта на областния управител на Област Добрич от 
19.12.2012 г. до датата на сключване на договори с превозвачите, избрани за 
изпълнители на обществената поръчка, открита с Решение № 85/07.12.2012 г. 
на кмета на община Балчик, но не по-дълъг от две години от датата на 
издаване на заповедта. Не е предоставена информация, от която да е видно, 
че поканеното лице е избрано за изпълнител на нов договор за маршрута 
Балчик-Албена-Балчик, сключен в резултат на публично обявена конкретна 
процедура или че срокът на предходния е удължен законосъобразно.    
Предвид изложеното, изборът на договаряне без обявление на основание чл. 
90, ал. 1, т. 3 ЗОП за възлагането на конкретната поръчка се приема за 
законосъобразен в частта за автобусните линии, обслужващи 
вътрешноградския транспорт, доколкото за извънградския такъв липсват 
аргументи, че с поканеното в договарянето лице има действащ договор за 
превоз на пътници за въпросния пътен участък. 

 
 
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. 
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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 

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 
 


