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         Изх.№  169/22.08.2022 г. 

 
ДО  

Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЗОП 

 

 Относно: Искане по чл. 100, ал. 1 от ЗОП за промяна на условията в конкурс за проект: 

„Цялостна концепция за развитие, благоустройство и дизайн на централната градска част 

на град Добрич и разработване на идеен проект за бул. 25-ти септември, пл. Възраждане 

и пл. Свобода“, обявена на 10 август 2022 г.  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

Камарата на архитектите в България (КАБ) по закон е призвана на поддържа конкурсното 

начало в проектирането. Насърчаваме всички възложители по Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) да провеждат открити конкурси за проект за публични пространства. Отворени сме за 

диалог и предварително обсъждане на конкурсните условия, за да бъдат адекватни на добрата 

практика в бранша и да бъдат защитени правата на нашите членове и гражданите – ползватели. 

В тази връзка и по повод Ваше писмо до Управителния съвет на КАБ от 17 август 2022 г., 

с което искате подкрепа на обявения вече конкурс, моля да имате предвид, че съгласуването на 

конкурсните програми се извършва преди тяхното обявяване. Община град Добрич не е искала 

съгласуване на конкурсните условия на настоящата процедура, поради което сме силно 

озадачени, че в официалната документация на конкурса се съдържа невярно твърдение и 

неправомерно използване на логото на КАБ, което заблуждава участниците, че конкурсът се 

провежда със съдействието и подкрепата на КАБ. Моля да имате предвид, че подобни действия 

са недопустими и накърняват авторитета на КАБ. 

Предварителната ни позиция, е че конкурсната задача би предизвикала интереса на 

колегията, но при промяна на част от условията на процедурата и изясняване на някои въпроси. 

На основание чл. 100, ал. 1 от ЗОП и в съответствие с функциите на КАБ да защитава 
правата и интересите на архитектите, ландшафтните архитекти и урбанисти, членове на 
професионалната организация, в съответствие с интересите на обществото, отправяме към Вас 
искане да промените следните условия на конкурса: 

I. Да прецизирате условията, свързани с авторските права на участниците, така че 

да е недвусмислено и ясно, че авторското право върху проектите принадлежи на 

участниците, а Общината има право на използва проектите на наградените участници без 

тяхно разрешение само за целта, за която те са поръчани на основание чл. 42, ал. 2 от 

ЗАПСП. 

Условията, свързани с авторските права на участниците, са изключително противоречиви 

и взаимно изключващи се, поради което засягат интереса както на участниците, така и на 

Общината. Те не могат да породят желаните правни последици, тъй като са нищожни поради 

противоречие със Закона за авторското право и сродните му права. Смесват се различни понятия 
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– отстъпване на авторско право по чл. 36 от ЗАПСП и създаване на произведение по поръчка по 

чл. 42 от ЗАПСП. На различни места в документацията са предвидени различни условия, които 

объркват участниците за правата им. Противоречие възниква, защото на едно място в заданието 

е предвидено ограничаване на използването на проектите само до определени действия – 

реализиране на проекта, за архив, публикации; на друго място - отстъпване на всички отчуждими 

авторски права от участниците на възложителя и запазване на неотчуждимите неимуществени 

права за участниците; в договора – възникване на пълни авторски права директно за възложителя. 

В крайна сметка остава спорно как ще се уреждат бъдещите отношения на участниците с 

възложителя. 

В „Задание за конкурс за централната градска част“ за авторските права е предвидено 

цитирам: 

„Възложителят сключва договор за изплащане на награда и използване на 

създадените проекти с класираните на първо, второ и трето място участници... 

Възложителят има право да води преговори и да избере да възложи и сключи договор 
за изготвянето на технически и работен проект въз основа на идеен проект с един от 
тримата участници, класирани на първо, второ или на трето място, след провеждането на 
процедура по реда на чл.79, ал. 1, т. 9 от ЗОП.  

При отказ на някой от класираните на първо, второ или трето място участници да 

участва и/или извършва последващи действия при реализацията на проекта, 

Възложителят придобива пълните авторски права върху проектите.... 

Авторски права  
С участието си в настоящия конкурс участниците изрично се съгласяват с условията 

за авторско право, описани в тази документация.  
Община град Добрич придобива прехвърлимите имуществени авторски права 

върху наградените проекти и може да ги запази и използва при спазване на изискванията на 

закона, като при отказ на авторите да сключат договор за изработването на технически и 

работен проект Община град Добрич има право да възложи на трето лице, по изискуемия от 

закона ред... 

АВТОРСКО ПРАВО И ВЪЗЛАГАНЕ  
Част от наградата е възможността за възлагане изработката на ТЕХНИЧЕСКИ и 

РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ и осъществяване на авторски надзор.  
• Подавайки заявлен ие за участие и предавайки проект в конкурса, всеки от 

участниците се съгласява на условията за авторско право, описани в настоящото задание.  
• Наградените проекти за ЦЯЛОСТНА КОНЦЕПЦИЯ за развитие, благоустройство и 

дизайн на ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГРАД ДОБРИЧ стават притежание на Община 
град Добрич.  

• Всеки от участниците приема и се съгласява, в случай на класиране, като финалист 
на едно от първите три места, да сключи договор с Възложителя (приложен към 
документацията) за възлагане на проектиране на инвестиционния проект (фаза 
технически и работен проект), изработен съгласно представения от същия участник идеен 
проект, както и да осъществи авторски надзор.  

• Максималната прогнозна стойност за изработване на инвестиционен проект (фаза 
технически и работен проект) и авторския надзор, е в размер максимум до 450 000 лева без 
включен ДДС.  

• След приключване на конкурса Възложителят изпраща уведомление до класираните 
на първите три места и покани за участие в преговори за възлагане изработването на 
инвестиционен проект (фази техническа и работна) и авторския надзор.  
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• Община Добрич ще проведе допитване и гласуване на гражданите, с което ще 
подпомогне общината при избора за сключване на договор.  

• Неотчуждимите авторски права върху всяка част от концепцията и идейния 
проект остават собственост на проектанта.  

• При използване на проектите на участниците за изложби, публикуване в пресата, 
архив и други, авторът задължително се споменава.  

• Възложителят има право да публикува части от представените проекти или в 
цялост за архивни нужди или в публикации, но само във връзка с конкурса, като задължително 
условие е да бъдат споменати и техните автори.“ 

В проекта на договор е предвидено за авторските права е предвидено: 

„Чл.2.(1) Съгласно конкурсната документация, която изпълнителят изрично е приел, с 

подписване на заявлението си за участие Възложителя придобива представения от 

Изпълнителя ПРОЕКТ.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да покани Изпълнителя да сключи договор за 
възлагане проектиране на инвестиционния проект (фаза технически и работен проект) и 
авторски надзор.  

Чл.3. (1) В случай на изричен писмен отказ на Изпълнителя да участва и/или извършва 
последващи действия при реализацията на проекта, като носител на авторското право, 
Възложителят запазва правото си да възложи изпълнението на проекта на друго лице, 
отговарящо на изискванията на Възложителя.  

(2) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското 

право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, 

и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с 

изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който 

биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не 

притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на 

Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.“ 

II. Да предвидите ясен критерий за подбор на участниците, свързан с 

правоспособността им.  

Предметът на конкурса е изработване на градоустройствена концепция и идеен 
инвестиционен проект. Само проектанти, вписани в регистрите по чл. 6, т. 1, т. 2 и т. 3 от Закона 
за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) имат право 
да изработват такива проекти и да извършват услугите, свързани с тях.  

Ето защо, спрямо самите участници трябва да се постави критерий за подбор - същите да 
притежават проектантска правоспособност и да са вписани в регистъра на КАБ по чл. 6, т. 1, т. 2 
или т. 3 от ЗКАИИП или в еквивалентни регистри съгласно законодателството на държавата, в 
която кандидатът или участникът е установен, към момента на подаване на конкурсния проект. 

Залагането на критерий за подбор, който се отнася до годността (правоспособността) за 
упражняване на професионална дейност е задължително в настоящия конкурс, тъй като 
изпълнението на проектантски услуги е регулирана професия (архитект в инвестиционното 
проектиране), упражняването на която е определено със законови, подзаконови и 
административни разпоредби и изисква вписване в публичните регистри по чл. 6 от ЗКАИИП. 

Следното условие в документацията не изпълнява изискванията на чл. 10 от ЗОП и е 
спорно по отношение на авторските права: 
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„Право да изпълнява дейностите“ по настоящия конкурс означава, че поне един от 

членовете на екипа трябва в своята държава да има право да изготвя проектна 

документация, да я подписва и подпечатва, да я внася за одобрение в компетентните 

институции и на база на документацията да получава разрешение за строеж... 

За участниците - обединения, които са класирани на първо място, се изисква към 

датата на възлагане на договора за проектиране поне един член от екипа да може да 

удостовери своята пълна проектантска правоспособност в Камарата на архитектите в 

България. Условието се поставя с оглед гаранция авторите на първопремирания проект 

да имат техническата и правната възможност да разработят проект в следващата фаза на 

проектиране, а именно технически и работен проект, да изготвят проектна документация, 

да я подписват и подпечатват, да я внасят за одобрение в компетентните институции в 

България, на база на документацията да се получи разрешение за строеж.“ 

III. Включване на представители на КАБ и проектанти от град Добрич в състава на 

журито 

В състава на журито следва да се включат представители на професионалната ни 

организация и утвърдени проектанти от град Добрич, запознати с проблемите и конкретните 

специфики на местната среда. 

IV. Отпадане на следното условие от конкурса: „Община Добрич ще проведе 

допитване и гласуване на гражданите, с което ще подпомогне общината при избора за 

сключване на договор.“  

 Не е ясно по какъв начин гражданите ще участват в избора за сключване на договор, в кой 

избор: избора на конкурсен проект в настоящата процедура или избора на изпълнител за 

реализиране на технически и работен инвестиционен проект по реда на чл. 79, ал. 1, т. 9 от ЗОП, 

при сключване на какъв договор: в договора за изплащане на наградата или в договора за 

изпълнение на поръчката за проектиране в техническа и работна фаза, и по какъв законов ред ще 

се извърши избора за сключване на договор от гражданите? 

 Конкурсът за проект е законово регламентирана процедура по ЗОП, която предвижда 

оценка на проектите от независимо жури, 2/3 от които е с професионална квалификация и 

правоспособност. Журито разглежда и оценява представените проекти на закрити заседания въз 

основа на критериите, посочени в обявлението и в документацията за конкурса, и класира 

проектите, които отговарят на предварително обявените условия. След приключване на работата 

си журито изготвя доклад. Процедурата приключва с издаване на решение от възложителя за 

класиране на участниците в конкурса въз основа на утвърдения доклад на журито.  

В този смисъл законът не допуска пререшаване на конкурса от гражданите и класиране на 

проектите с гласуване от гражданите. Считаме че идеята за включване на мнението на гражданите 

е добра, но на етапа на изготвяне на заданието за проектиране чрез отчитане на становища, 

мнения и коментари. С поставеното условие за участие на гражданите в избора за сключване на 

договор се нарушава процедурата по ЗОП и напълно се обезсмисля професионалната и 

независима оценка на проектите от експертното жури.   

V. Във връзка с постъпило запитване в КАБ, моля да дадете отговор и на следните 

въпроси, свързани с конкурса: 
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1. Изяснен ли е въпросът с авторското право на проектантите на пешехоната зона в 

тогавашния гр. Толбухин и сградите в обхвата на градоустройственото решение – арх. Иван 

Сиврев и арх. Георги Сарамбелиев?  

2. В този смисъл, уредени ли са съществуващи авторски права, които могат да окажат 

влияние върху последващата реализация на конкурсните проекти? 

3. Как е определена прогнозната стойност на конкурса и сумата съобразена ли е с 

Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски 

услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране (обн. в ДВ бр. 41 от 

22.05.2007 г.)? 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

 Камарата на архитектите в България е готова да Ви оказва професионална помощ при 

подготовката на документацията за конкурсите за проект и поръчки за проектиране и 

устройствено планиране – съгласуване на заданието за проектиране, преглед на документацията 

и други.  

Оставаме на разположение за професионално съдействие, като настояваме да 

съобразите искането ни за промяна на условията на настоящия конкурс по чл. 100, ал. 1 от ЗОП и 

да ни отговорите писмено на въпросите за авторските права и стойността на поръчката. 

 

     С уважение, 

     арх. Владимир Милков 
Председател на Управителния Съвет 
на Камарата на архитектите в България 
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