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ПРОТОКОЛ № 4 
 

На 02.05.2017 г., в 10:00  ч. в сградата на община Ботевград, пл. „Освобождение” № 

13, окончателният състав на жури, 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 четвърто заседание за обявяване на резултатите 

от оценяването и класирането. На заседанието присъстваха всички членове на журито: 

 

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 

 

Със Съобщение №9400-1296/27.04.2017г. на председателя на журито, назначено с 

горепосочената заповед на Възложителя, публикувано на Профила на купувача на 

електронния сайт на община Ботевград се обяви датата, часа и мястото на провеждане на 

публичното заседание. Съобщение бе изпратено и до всички участници в конкурса за 

проект. 

На заседанието присъстваха представители на участниците, отразени с Присъствен 

лист от 02.05.2017 г., както следва: 

-Правдомира Алексиева – управител на „Новиза“ ЕООД; 

-Веселин Алексиев – представител на „Новиза“ ЕООД; 

-Дима Владимирова и Стилиян Стоев – представители на „Амфион“ ЕООД; 

-Петър Чордов; 

-София Караджова – Чордова – представител на Петър Чордов; 

-Весела Маркова. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 91, ал. 3 от ППЗОП, в присъствието на всички 

редовни членове, председателят на журито обяви резултатите от оценяването и класиране 

на конкурсните проекти, след което отвори плика, съдържащ знаците и съответстващите 

им имена на участниците, чиито проекти са класирани, както следва: 
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           I-во място: участник „Амфион“ ЕООД със знак с 72,18 точки; 

           II-ро място: участник „М-Синтез“ ЕООД със знак  с 65,24 точки; 

           III-то място: участник Весела Йорданова Маркова със знак с 53,18 точки; 

           IV-то място: участник „Студио 17,5-М“ ООД  със знак   с 47,56 точки; 

V-то място: участник „Новиза“ ЕООД със знак  с 43,02 точки; 

VI-то място: участник Петър Георгиев Чордов със знак с 28,09 точки; 

 

VII-мо място: участник Арх.Свилен Бонев  със знак  с 25,34 точки; 

 

VIII-мо място: участник „10 архитекти“ ЕООД със знак  с 24,10 точки. 

 

След извършването на горепосочените действия, Председателят закри заседанието на 

журито. Заседанието приключи в 10:55 ч. на 02.05.2017 г. 

 

ПОДПИСИ: 

 

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

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

ЧЛЕНОВЕ: 

1.      /П/        / адв.Свилена Димитрова/ 
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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 

 

 


