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Изх. № 31-00-394 
 
Дата: 15.02.2016 г. 

 
 

СТАНОВИЩЕ 
за осъществен предварителен контрол 

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

Официално наименование 
Иститут по системно инжинерство и роботика 
„Св. Апостол и Евангелист Матей“ към 
Българска академия на науките (ИСИР-БАН) 

Адрес гр. София,  
ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 2, ПК 79 

Партиден номер в РОП 02314 

 
 
ПРОЦЕДУРА 

Уникален номер в РОП 
 

0 2 3 1 4  2 0 1 6  0 0 0 1 

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

Обект на поръчката  Строителство     Доставки      Услуги 

Предмет на поръчката 

„Доставка на топлинна енергия с топлоносител 
гореща вода за самостоятелен обект, стопанисван 
от ИСИР-БАН - сграда, намираща се в Р. 
България, гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 139“ 

 
 
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 постъпило Решение № 1 от 
09.02.2016 г. на директора на ИСИР-БАН, в което са изложени мотиви за 
откриване на процедура договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 от 
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Закон за обществени поръчки (ЗОП). 
В поле V.2) от решението е посочено, че възложителят на основание чл. 93 
т. 1 от ЗОП, ще сключи договор с дружеството „ЕВН България 
Топлофикация“ ЕАД, ЕИК 115016602, притежаващо изключителни права за 
пренос на топлинна енергия на територията на гр. Пловдив. 
В подкрепа на изложеното в мотивите са приложени следните 
доказателства: 
1. Копие от първа страница от Лицензия № Л-010-05/17.10.2000 г., издадена 
от ДКЕВР на името на “Топлофикация Пловдив” ЕАД, ЕИК 115016602, със 
седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „Васил Левски“ № 236 за 
осъществяване на дейността „пренос на топлинна енергия за срок от 20 
(двадесет) години“. 
2. Копие от Приложение № 1 към Лицензия № И1-Л-010-05/16.01.2002 г. - 
представляващо карта и описание на границите на територията на 
Лицензията на ЕВН България Топлофикация ЕАД. 
3. Копие от писмо от „ЕВН България Топлофикация” ЕАД с изх. № 153 от 
05.02.2016 г., потвърждаващо, че сградата на БАН на бул. „Руски“ № 139 в 
гр. Пловдив е в границите на лицензионната територия.  
4. Копие на писмо от „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, изх. № 158 от 
08.02.2016 г., потвърждаващо, че с Решение на ДКЕВР за изменение на 
Лицензия № И1-Л-010-05/16.01.2002 г. се дава разрешение за преобразуване 
на „Топлофикация - Пловдив-Север“ ЕАД /преобразувано предприятие/ в 
„Топлофикация Пловдив” ЕАД. Същото писмо потвърждава и че, Решение 
№ И1-Л-010-05/16.01.2002 г. е влязло в сила.  
5. Копие от Решение № 267 от 14.01.2008 г. на Пловдивски окръжен съд с 
което името на дружеството се променя от “Топлофикация Пловдив” ЕАД 
на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД.   
6. Разпечатка от Интернет сайта на КЕВР, потвърждаваща, че дружеството 
притежава изключителни права за пренос на топлинна енергия на 
територията на гр. Пловдив.  
7. Копие от първа и последна страница от Решение на ДКЕВР № ИЗ-Л-
012/29.10.2014 г., с което гр. Асеновград отпада от териториалния обхват на 
лицензията. 
Прогнозната стойност на обществената поръчка е 80 000 лв. без ДДС с 
предвиден срок на изпълнение до 30/04/2020 г. и съответно тя попада в 
обхвата на контрола по чл. 19, ал. 2, т. 24, б „б“ ЗОП. 
След направена допълнителна справка в Регистъра на издадените лицензии, 
поддържан от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), се 
потвърди, че представената лицензия на „ЕВН България Топлофикация“ 
ЕАД като правоприемник на „Топлофикация Пловдив“ ЕАД, е валидна към 
настоящия момент и обхваща територията на град Пловдив.  
 
3. Изводи 
Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) дейността по 
пренос на топлинна енергия подлежи на лицензиране, като според чл. 43, ал. 
2, т. 3 от същия закон за една обособена територия се издава само една 
лицензия.  
От фактическата обстановка и направената проверка може да се приеме, че 
„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД притежава изключителното право да 
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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 

осъществява дейността “пренос на топлинна енергия“ на територията на 
община Пловдив. Правата са придобити в резултат на лицензия, която е 
издадена от КЕВР на основание ЗЕ. 
Предвид изложеното, считаме че прилагането на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП е 
законосъобразно. 

 
 
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) 
 

заличено име – лични данни – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД 
(Закон за защита на личните данни). 
 

            /Определен със Заповед № РД-10/27.02.2012 г./ 

 
Вярно с оригинала,  
подписан на хартия 


	ВЪЗЛОЖИТЕЛ
	ПРОЦЕДУРА

