
     О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

Днес на 27.02.2017 г., в 10:00ч. в сградата на община Ботевград, пл. „Освобождение” 

№13, техническата комисия определена съгласно Заповед № ОА-600/29.11.2016 г. на 

Борис Борисов – заместник-кмет на община Ботевград във връзка с  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., 

вписан в Регистъра на АОП с номер 00257-2016-0009, се събра за да разгледа и обсъди 

допълнително представените документи от участниците, изискани с Протокол №1 от 

02.12.2016г., както и да извърши проверка на съдържанието на конкурсните проекти, 

представени от всички допуснати участници, т.е. материалите, с които е комплектуван, 

състоянието им и отговарят ли на изискванията на конкурсната програма,  в следния 

състав: 

 

Председател:  инж. Цветелин Цветков – Зам. кмет на община Ботевград 

Членове:       1. Мария Христова - нач. отдел „Правно-нормативно обслужване“ 

                        2. Таня Накова - гл.експерт „Обществени поръчки, търгове и 

конкурси“        

                        3. инж. Стоил Атанасов – началник отдел „Инфраструктура и 

капитално строителство“ 

                        4. Иван Гуленов - ст. специалист "Контрол на състоянието на 

общинската инфраструктура" 

 

Резервни членове: 

                   1.Николай Николов – юрисконсулт в община Ботевград 

                   2.инж. Митко Тодорин – мл. експерт „Инвеститорски контрол и 

капитални вложения“ 

 

Секретар: Ина Маринова- гл. експерт "Инвестиционно проектиране, градски 

дизайн и реклама" 

 

Съгласно изискванията на чл.34, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурси в 

устройственото планиране и инвестиционното проектиране кворумът и квалификацията 

на техническата комисия са налице. 

 

Техническата комисията установи, че допълнително представените документи от 

участниците са представени в срока, описан в протокол №1 от 02.12.2016г., както следва: 

1. Весела Маркова – вх.№5300-124(1)/16.02.2017г. 

2. „Амфион“ ЕООД – вх.№5300-124(2)/17.02.2017г. 

3. Арх.Свилен Бонев – вх.№5300-124(3)/20.02.2017г. 

4. „Студио 17,5-М“ ООД – вх.№5300-124(4)/20.02.2017г. 



Няма представени документи от Радослав Йорданов Николов, поради което 

комисията реши да не разглежда представения конкурсен проект, заедно със 

съответстващите му проектни материали, за установяване на съответствието им с 

предварително обявените изисквания от Възложителя. Комисията предлага на журито 

да отпадне от разглеждане проекта на Радослав Йорданов Николов, тъй като не е 

представил допълнително изисканите с Протокол №1 от 02.12.2016г. документи. 

 

        Комисията пристъпи към отваряне, обстойно разглеждане и обсъждане на 

допълнително представените документи от участниците по реда та тяхното постъпване 

относно съответствието им с изискванията поставени от Възложителя. 

 

1.Весела Маркова 

След отваряне и разглеждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил всички изискани с Протокол №1 от 

02.12.2016г. документи. Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията 

поставени от възложителя и конкурсната програма и взе решение да допусне 

участникът до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

2.„Амфион“ ЕООД 

След отваряне и разглеждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил всички изискани с Протокол №1 от 

02.12.2016г. документи. Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията 

поставени от възложителя и конкурсната програма и взе решение да допусне 

участникът до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

3.Арх.Свилен Бонев 

След отваряне и разглеждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил всички изискани с Протокол №1 от 

02.12.2016г. документи. Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията 

поставени от възложителя и конкурсната програма и взе решение да допусне 

участникът до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

4.„Студио 17,5-М“ ООД 

След отваряне и разглеждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил всички изискани с Протокол №1 от 

02.12.2016г. документи. Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията 

поставени от възложителя и конкурсната програма и взе решение да допусне 

участникът до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

            След извършване на тези действия, комисията продължи своята работа, като 

разгледа конкурсните проекти, заедно със съответстващите му проектни материали, на 

допуснатите участници, по реда на постъпването им, за установяване на съответствието 

им с предварително обявените изисквания от Възложителя. 

 

Резултатите от прегледа на представените от отделните участници конкурсни 

проекти и документи по чл.39, ал.2 от ЗОП, са отразени в индивидуални формуляри за 

всеки участник.  



Въз основа на извършената проверка на представените документи и материали в 

конкурсния проект и с оглед на констатациите, отразени в индивидуалните  формуляри 

на всеки участник, комисията не установи съществено несъответствие с изискванията на 

Възложителя. 

 

Комисията приключи своята работа на 17.03.2017г. в 12:30ч. и за всеки конкурсен  

проект присъди отделен номер. Същата взе решение присъдения номер да  съответства 

на определен знак, който се постави върху всички материали в опаковката.  

         Списъкът с номерата/знаците и на съответстващите им имена на участниците, се 

запечата в непрозрачен плик. 

 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:            /П*/       /инж. Цветелин Цветков/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
1.       /П/       /Мария Христова / 

 

2.       /П/       /Таня Накова / 

 

3.       /П/       /инж. Стоил Атанасов / 

 

4.       /П/       /Иван Гуленов / 

  

СЕКРЕТАР:  

                                            /П/       /Ина Маринова/ 

 

 

 

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

защита на личните данни 


