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Изх. № E-31-00-019315 
 

Дата: 04.05.2015 г. 

 

СТАНОВИЩЕ 

за осъществен предварителен контрол 

по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП 

 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Официално наименование 
Държавно предприятие Български спортен 

тотализатор 

Адрес гр. София, ул. Хайдушко изворче № 28 

Партиден номер в РОП 04666 

 
ПРОЦЕДУРА 

Уникален номер в РОП 
 

0 4 6 6 6  2 0 1 5  0 0 0 2 

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

Обект на поръчката  Строителство     Доставки      Услуги 

Предмет на поръчката 

Надграждане на внедрената от възложителя 

Централна компютърна система (ЦКС) 

„Мелиора БСТ 1.0“ до версия „Мелиора БСТ 

1.1“; надграждане на внедренната от 

възложителя ЦКС „Мелиора УЕБ 3.1“ до 

версия „Мелиора УЕБ 3.2“ и допълнителна 

доставка на терминални устройства, тип 

„Мелиора мини“ и „Мелиора селфчек“, 

съобразно технически спецификации 

 
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 са представени Решение № 53 от 

02.04.2015 г. на изпълнителния директор на Държавно предприятие 

Български спортен тотализатор (ДП „БСТ“) за откриване на процедура на 
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договаряне без обявление, в което са изложени мотивите на възложителя, 

покана за участие, адресирана до консорциум „Галоа“ ДЗЗД и доказателства 

за избора на процедура. 

В мотивите за избор на процедура е посочено, че настоящата процедура на 

договаряне без обявление се открива на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 и т. 6 от 

ЗОП. Твърди се, че след проведена открита процедура по реда на ЗОП 

(открита на 07.10.2011 г.) е сключен договор № 366 на 30.12.2011 г. между 

възложителя и Консорциум „Галоа“ ДЗЗД. Предметът на договора е 

разработване и внедряване на информационна и комуникационна система за 

приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП 

„БСТ“. 

В поле V.2) на Решението за откриване е посочено, че покана за участие е 

изпратена до Консорциум „Галоа“ ДЗЗД. Видно от приложената покана за 

участие максималният бюджет, предвиден за изпълнение на поръчката е до 

900 000 лв. без ДДС. 

При проверка в Регистъра на обществените поръчки (РОП) се установи, че с 

Решение № 01-01-1168 от 07.10.2011 г. на изпълнителния директор на 

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ е обявена 

„открита“ процедура с предмет „Разработване и внедряване на 

информационна и комуникационна система за приемане на залози в реално 

време за хазартните игри, организирани от Държавно предприятие 

„Български спортен тотализатор“. Прогнозната стойност на поръчката е 

15 000 000 лв. без ДДС. Видно от обявлението за възложена поръчка по 

процедурата е сключен договор № 366 с Консорциум „Галоа“ ДЗЗД. 

Стойността на поръчката е 14 890 000 лв. без ДДС. Информация за 

поръчката е достъпна в РОП под уникален номер 01210-2011-0004. 

 

3. Изводи 

В конкретния случай се открива процедура на договаряне без обявление по 

чл. 90, ал. 1, т. 3 и т. 6 от ЗОП, с която се цели надграждане на компютърна 

система и допълнителна доставка на терминални устройства. 

По отношение прилагането на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП, следва възлагането 

на обществената поръчка на друго лице да води до нарушаване на авторски 

или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, 

придобити по силата на закон или на административен акт. Съгласно чл. 3, 

ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), 

компютърните програми са обект на авторско право. По тази причина може 

да се приеме, че лицето, което притежава авторски и/или изключителни 

права върху създадената система, е в състояние да реализира надграждане 

на съществуващия приложен софтуер. 

На следващо място, правомерното прилагане на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП 

зависи от законосъобразното възникване на правата, които служат като 

основание да се игнорира общия ред. От изложените мотиви става ясно, че 

информационната и комуникационна система е внедрена в ДП „БСТ“. 

Видно от приложения договор № 366/30.12.2011 г., той е сключен след 

проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка. 

По отношение прилагането на чл. 90, ал. 1, т. 6 от ЗОП е видно, че е налице 

предходен договор, сключен между възложителя и лицето, поканено за 

участие в договарянето. Видно от публикуваните в РОП документи обектът 

на поръчката, с която той е възложен, е определен като „услуги“. 



3 

 

Същевременно при преглед на приложения договор се установява, че наред 

с дейности като разработване и внедряване на информационна и 

комуникационна софтуерна система, предмет на договора е и доставката на 

терминални устройства, т.е. договорът е комплексен и обхваща както 

предоставянето на услуги, така и извършването на конкретни доставки. В 

този смисъл може да се приеме, че между възложителя и поканеното лице е 

налице предходен договор за доставка, чийто предмет обхваща възлаганите 

с разглежданото договаряне терминални устройства. 

Видно от представените мотиви и приложените доказателства, системата, за 

която са предназначени допълнителни доставки, е разработена специално за 

нуждите на възложителя. Това е основание да считаме, че тя е специфична и 

уникална, поради което приемаме за обосновано твърдението на 

възложителя, че смяната на доставчика, ще го принуди да придобие 

устройства с различни технически характеристики и ще доведе до 

несъвместимост при експлоатацията и поддържането на системата. 

От приложената покана е видно, че максимално допустимият срок за 

изработка и доставка на терминалните устройства е до 3 месеца, което е в 

съответствие с изискването на чл. 90, ал. 2 от ЗОП. 

Предвид изложеното, считаме че изборът на процедура е законосъобразен. 

 
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) 

 

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

Вярно с оригинала,  

подписан на хартия 
 


