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ПРОТОКОЛ № 2 
 

На 27.03.2017 г., в 10:00ч. в сградата на община Ботевград, пл. „Освобождение” № 

13, журито, определено съгласно Заповед OA-600-A/29.11.2016 г. на Борис Борисов – 

заместник кмет на община Ботевград, упълномощено лице, съгласно Заповед №ОА-

1/03.01.2017г., в обявения конкурс за проект за „Конкурс за обемно-устройствено 

архитектурно решение за оформяне на публични пространства и идеен проект за хотел и 

тренировъчна зала към Многофункционална спортна зала „Арена Ботевград” гр. 

Ботевград”, открит с Решение № ОП-6/04.10.2016 г., вписана в Регистъра на АОП с номер 

00257-2016-0009, се събра на второ заседание за разглеждане и оценка на получените 

конкурсни проекти в следния състав: 

 

Членове на жури: 

1. Иван Гавалюгов – кмет на община Ботевград; 

2. арх. Здравко Николов – гл. архитект на община Ботевград; 

3. Свилена Димитрова – правоспособен юрист, адвокат;  

4. инж. Златко Острев – началник отдел „Териториално селищно устройство” в община 

Ботевград;  

5. арх. Мариела Андреевска – представител на КАБ; 

6. проф. д-р арх. Жеко Тилев; 

7. доц. д-р арх. Валери Иванов 

 

Председателят на комисията съобщи, че в предоставения срок са постъпили исканите 

разяснения от участниците относно това дали посочената проектна стойност на строежа е 

със или без включен ДДС. Въз основа на получените разяснения журито състави следната 

таблица за предложените от участниците проектни стойности на строежа и извърши 

проверка за наличие на необичайно благоприятни оферти по чл. 72, ал.1 от ЗОП, в резултат 

на която беше констатирано следното: 

Знак 

Проектна 

стойност на 

строежа 

Постъпило разяснение от 

участника за цена с или 

без ДДС 

Необичайно 

благоприятно 

предложение 

по чл. 72, ал. 

1 от ЗОП  

 

4 158 960,00 лева 

без ДДС 

4 990 752,00 лева 

вх.№5300-

276/6/24.03.2017г. 

ДА – с 42 % е 

по-

благоприятна 

7 183 869,31 е 
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с ДДС средната цена 

на другите 

участници 

            

4 500 000,00 лева 

без ДДС 

5 400 000,00 лева 

с ДДС 

вх.№5300-

276/4/24.03.2017г. 

ДА – с 37 % е 

по-

благоприятна 

7 135 149,31 е 

средната цена 

на другите 

участници 

          

4 995 000,00 лева 

без ДДС 

 5 994 000,00 лв. 

с ДДС 

вх.№5300-

276/1/23.03.2017г. 

ДА – с 29 % е 

по-

благоприятна 

7 064 435,03 е 

средната цена 

на другите 

участници 

              

8 462 790,80 лева 

без ДДС; 

10 155 348,96 с 

ДДС 

- 

НЕ 

6 569 036,36 е 

средната цена 

на другите 

участници 

          

8 943 883,75 лева 

без ДДС 

10 732 660,45 

лева с ДДС 

- 

НЕ 

6 500 308,78 е 

средната 

стойност на 

другите 

участници 

         

8 831 244,00 лева 

без ДДС 

10 597 492,00 

лева с ДДС 

- 

НЕ 

6 516 400,17 е 

средната 

стойност на 

другите 
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участници 

         

8 220 833,30 лева 

без ДДС 

9 865 000,00 лева 

с ДДС 

вх.№5300-

276/2/24.03.2017г. 

НЕ 

6 603 601,70 е 

средната 

стойност на 

другите 

участници 

          

           

6 333 333,33 лева 

без ДДС 

7 600 000,00 лева 

с ДДС 

вх.№5300-

276/3/24.03.2017г. 

НЕ – с 8 % е 

по-

благоприятна 

6 873 244,55 е 

средната 

стойност на 

другите 

участници 

 

Журито единодушно реши да бъдат изискани подробни писмени обосновки на 

участниците, чийто предложения за проектна стойност на строежа са с 20 % (двадесет 

процента) по-благоприятни от средната стойност на останалите предложения, относно  

начина на образуване на предложенията им. 

 

Журито реши да проведе следващото си заседание след изтичане на срок по чл. 72, 

ал.1 от ЗОП за представяне на писмените обосновки. 

 

ПОДПИСИ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЖУРИТО:                  /П*/       /Иван Гавалюгов/ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЖУРИТО:      /П/       /арх.Здравко Николов/ 

ЧЛЕНОВЕ: 

1.      /П/        / адв.Свилена Димитрова/ 

2.      /П/        / инж.Златко Острев / 

3.      /П/        / арх.Мариела Андреевска/ 

4.      /П/        / проф. д-р арх. Жеко Тилев/ 

5.      /П/         / доц. д-р арх. Валери Иванов/ 

* /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 2 от Закона за 

защита на личните данни 


