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Изх. № E-31-00-010772 
 

Дата: 09.03.2015 г. 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

за осъществен предварителен контрол 

по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП 

 

 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Официално наименование Министерство на туризма 

Адрес гр. София, ул. Съборна № 1 

Партиден номер в РОП 05024 

 

 
ПРОЦЕДУРА 

Уникален номер в РОП 
 

0 5 0 2 4  2 0 1 5  0 0 0 3 

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

Обект на поръчката  Строителство     Доставки      Услуги 

Предмет на поръчката 

Изграждане на национален щанд за 

представяне на България като атрактивна 

дестинация на международното туристическо 

изложение ITB в Берлин, Германия от 04 до 

08.03.2015. 

 

 

 
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. 
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2. Мотиви на възложителя и представени доказателства 

В Агенцията по обществени поръчки е постъпило Решение № РД-02-27-11 

от 25.02.2015 г. на Министъра на туризма за откриване на процедура на 

договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

В поле V.2) на Решението се посочва, че лицето, до което се изпраща 

покана за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП 

е МБ „Кепитъл Сървисиз“ (MB Capital Servies), регистрирано в Германия, 

фирмено дело от търговския регистър Берлин - Шарлотенбург HRB 65470, с 

ДДС № DE 191413151. До същото е адресирана и приложената покана за 

участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез процедура на 

договаряне без обявление с предмет: „Изграждане на национален щанд за 

представяне на България като атрактивна дестинация на международното 

туристическо изложение ITB в Берлин, Германия от 04 до 08.03.2015“. 

Максималната стойност на поръчката е до 255 000 ( двеста петдесет и пет 

хиляди) лева без ДДС. Място на изпълнение на поръчката е гр. Берлин, 

Германия. 

В подкрепа на мотивите са представени следните доказателства. 

- Актуално извлечение от Търговския регистър на Администативен съд в 

Шарлотенбург. Извлечението за актуалното състояние на дружеството е 

изтеглено на 23.04.2014 г. В документа се посочва, че дружеството 

„Берлински панаир“ ООД е със седалище гр. Берлин, ул. Меседам № 22. 

Предметът на дружеството е организация, провеждане  и  съпътстване на 

панаири, изложби, конгреси  и съвещания, спортни и развлекателни събития 

с цел подсилване на град Берлин  като център за провеждане на панаири в 

страната и чужбина както и участие в мероприятия от този вид и всички 

свързани с подобен род бизнес дейности.  

- Документ съдържащ информация за обществена марка № 002508240, 

състояние към 23.02.2015 г. на Германското ведомство за патенти и 

запазени марки. Датата на първоначалното вписване на марката в регистъра 

е  22.11.2011, наименование на марката е ITB. Собственик на марката е 

„Берлински панаир“ ООД, 14055, Берлин, Германия. Дата на изтичане на 

марката 19.12.2021 г.  В документа се посочва, че марката включва 

„организация и провеждане на панаири и изложби за културни, 

развлекателни и спортни цели, включително и в интернет и другите 

електронни медии, организация и провеждане на конгреси, конференции, 

семинари и уъркшопи, включително в интернет и другите електронни 

медии, публикуване и издаване на списания, каталози и брошури, 

включително и чрез интернет и другите електронни медии“, както и други 

дейности. 

- Писмо с Вх. № Т-99-00-26/19.02.2015 г. от „Берлински панаир“ ООД до 

Министерството на туризма, с което се потвърждава, че фирма МБ Кепитал 

Сървисис (MB Capital   Services) е 100 поцента дъщерна компания на 

Берлинския панаир ООД (Messe  Berlin GmbH) и МБ Кепитъл Сървисис 

(MB Capital   Services) притежава ексклузивните права за проектиране и 

изграждане на щандове по време на изложението Международна 

туристическа борса Берлин (ITB Berlin). 

-Скица на разположението на щандовете на България на международното 

туристическо изложение ITB в Берлин, Германия от 04 до 08.03.2015. в 
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Берлин. 

 

3. Изводи 

В конкретния случай се касае за изграждане на национален щанд за 

представяне на България като атрактивна дестинация на международното 

туристическо изложение ITB в Берлин, Германия от 04 до 08.03.2015. 

Организатор на международното туристическо ITB в Берлин, Германия 

(Международна туристическа борса Берлин) е „Берлински панаир“ ООД 

(Messe  Berlin GmbH). 

Видно от изложената фактическа обстановка и представените доказателства 

дружеството „Берлински панаир“ ООД (Messe  Berlin GmbH) е собственик 

на обществена запазена марка “ITB” с № 002508240 и притежава 

изключителни права да „организира и провежда панаири и изложби за 

културни, развлекателни и спортни цели, включително и в интернет и 

другите електронни медии, организация и провеждане на конгреси, 

конференции, семинари и уъркшопи, включително в интернет и другите 

електронни медии, публикуване и издаване на списания, каталози и 

брошури, включително и чрез интернет и другите електронни медии“, както 

и други дейности.  

За избора на настоящата процедура на договаряне без обявление 

възложителят се позовава на изключителните права на поканеното лице, 

фирма МБ Кепитал Сървисис (MB Capital   Services), която притежава 

ексклузивни права за осъществяване на монтаж и демонтаж на щандовете в 

изложбения център за международното туристическо ITB в Берлин, 

Германия (Международна туристическа борса Берлин), предоставени от 

организатора на изложението „Берлински панаир“ ООД /Messe Berlin 

GmbH). Видно от писмо с вх. № Т-99-00-26/19.02.2015 г. изпратено до 

Министерство на туризма от „Берлински панаир“ ООД /Messe Berlin GmbH) 

и подписано от изпълнителните директори на компанията става ясно, че 

фирма МБ Кепитал Сървисис (MB Capital   Services) е 100% дъщерна 

компания на „Берлински панаир“ ООД /Messe Berlin GmbH) и притежава 

всички необходими права за осъществяване на дейностите, предмет на 

настоящото договаряне.  

С оглед на изложеното, считаме че изборът на процедура на договаряне на 

основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП може да се приеме за 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. 
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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 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 
 

 


