
 

 

ПРОТОКОЛ  

 

 

Днес 05.10.2015 година в изпълнение на Заповед № РД9К-97/ 05.10.2015година на 

(Председател: 

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД) ,  Директор на дирекция ЕПП, съгласно заповед 

за делегиране на правомощия № РД09-2/ 06.01.2015 и Заповед № РД09-905/ 18.11.2014 

година на Министъра на културата, комисия в състав: 

Председател: 

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД 

Членове: 

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД ; 

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД ; 

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД 

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД 

се събра, за да проведе процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор при извършване на строително- 

монтажните и консервационно-реставрационните работи, експониране и социализация на 

археологическите нива под бул. „Княгиня Мария Луиза“ и под пл. „Независимост“  на обект 

„Античен Културно-Комуникационен Комплекс „Сердика“-  втори и трети етап” 

На заседанието на комисията присъства л.арх. Мая Попова. 

 Процедурата е открита с Решение  Р-53 от 15.09.2015 г. Ангел Методиев Ангелов,  

Директор на дирекция ЕПП, съгласно заповед за делегиране на правомощия № РД09-2/ 

06.01.2015 и Заповед № РД09-905/ 18.11.2014 година на Министъра на културата, на 

основание чл.90, ал.1,т.3 от ЗОП. На основание чл. 162, ал. 2 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) при изпълнение на строително-монтажните работи на обект: 

„Упражняване на авторски надзор при извършване на строително- монтажните и 

консервационно-реставрационните работи, експониране и социализация на 

археологическите нива под бул. „Княгиня Мария Луиза“ и под пл. „Независимост“  на обект 

„Античен Културно-Комуникационен Комплекс „Сердика“-  втори и трети етап” е 

задължително упражняване на авторски надзор. Предвид на разпоредбата на чл. 162, ал. 2 и 

ал. 3 от ЗУТ авторският надзор се упражнява от проектанта, като предписанията на 

проектанта, свързани с авторското му право, за точното изпълнение на инвестиционния 

проект са задължителни за останалите участници в строителството.  

 Съществуващият технически инвестиционен проект е изготвен през 2011 г. от „АБ-

САРХ” ЕООД, съгласно сключен договор № 159/ 06.07.2010 година в резултат на проведена 

процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП с уникален 

номер в регистъра на обществените поръчки 00423-2010-0004. За проведената процедура е 

налице становище за  осъществен предварителен контрол по чл. 19. ал. 2, т. 24 от ЗОП, видно 

от което изборът на процедура може да бъде приет за законосъобразен. Съгласно сключения 

договор № 159/ 06.07.2010 година авторските права върху проекта принадлежат на „АБ-

САРХ” ЕООД . Министерство на културата е обявило две процедури по договаряне без 

обявление с предмет: „Упражняване на авторски надзор при извършване на строително- 

монтажните и консервационно-реставрационните работи, експониране и социализация на 

археологическите нива под бул. „Княгиня Мария Луиза“ и под пл. „Независимост“ на обект „ 

Античен Културно-Комуникационен Комплекс „Сердика“- втори и трети етап” с уникален 

номер в РОП 00647-2015-0010 и  00647-2015-0016. И двете процедури са прекратени на 



основание на основание чл. 39, ал.1 от ЗОП – поради това, че в срока за подаване на оферта 

поканения участник „АБ-САРХ“ ЕООД не е представил такава.  

Чл. 3, ал.1, т. 8 от Закона за авторското право и сродните му права регламентира обектите на 

авторското право, а именно всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което 

е в резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е 

обективна форма, като: одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено 

планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата; Съгласно чл. 6, ал. 

1 от Закона за авторското право и сродните му права до доказване на противното за автор на 

произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени по 

обичайния за това начин върху оригинала на произведението, копия или екземпляри от него 

и/или техните опаковки. От представените документи е видно, че върху чертежите на 

изготвения технически проект  по съответните части са положени печатите на проектанттите  

По част Ел. инсталации – инж. Лилия Аладжем 

По част Паркоустройство и ландшафтна архитектура – арх. Мая Попова 

По част ОВК – инж. Ирина Петрунова 

По част Геодезия – инж. Златко Тошев 

 Всяка една "част" от техническия инвестиционен проект, е изработена от отделен 

проектант с "Пълна проектантска правоспособност", вписан в съответния регистър на 

Камарата на архитектите в България (КАБ) или в регистъра на Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране (КИИП), който проектант по съставните части на 

инвестиционния проект е "Автор", съответно притежава по право "авторски права" над 

разработената от него част. 

Поради това възлагането на настоящата поръчка по част „Паркоустройство и 

ландшафтна архитектура“ на други лица, различни от л.арх. Мая Попова, би довело до 

нарушаване на авторското право на проектанта, което налага възлагането на обществената 

поръчка чрез договаряне с покана по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

 Комисията констатира, че е изпратена покана изх. № 22-00-25/ 16.09.2015 до л.арх. 

Мая Попова. В срока за подаване на оферта е постъпила такава от л.арх. Мая Попова с вх. № 

15-00-127/01.10.2015 година в 12:12 часа. 

Съгласно условията за участие в процедурата договарянето следва да се проведе на 

05.10.2015 година от 14.30 часа след подаване на офертата в сградата на Министерство на 

културата.  

Комисията констатира, че офертата е подадена в запечатан непрозрачен плик с 

ненарушена цялост, поради което пристъпи към отварянето му. Констатира се, че в основния 

плик са поставени три отделни плика – залепени, непрозрачни и с ненарушена цялост. 

Комисията пристъпи към подписване на плик № 3, след което отвори плик № 2 и подписа 

предложението за извършване на услугата. Комисията отвори Плик № 1 и оповести 

приложените в него документи. Установено бе, че са приложени всички документи изискани 

от Възложителя.  

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение, при което 

констатира, че то съдържа подробно описание на предлаганото за реализация от участника 

техническо решение, условия за изпълнение на поръчката, организация на изпълнението, 

здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда по време на 

строителството. 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение, като констатира че то е 

в общ размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева. Към цената е приложен начин на 

нейното формиране, съгласно който за изпълнение на услугата, в съответствие с условията 



на настоящата процедура цената за реално изработено време (час)  присъствие на участника 

като правоспособен проектант възлиза на 50 лева, но не повече от 2 500 лева.  

Комисията констатира, че размера на ценовото предложение не превишава 

бюджетните възможности на възложителя, поради което е приемливо.  

Участникът отговаря на задължителните изисквания на възложителя за участие в 

процедурата, техническото и финансовото предложение отговарят на търсенията и 

възможностите на възложителя. 

Протоколът от заседанието на комисията бе изготвен на 05.10.2015 г. 

   

 

 

Председател: 

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД 

Членове: 

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД ; 

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД ; 

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД 

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД 


