ОБЩИНА ВЕЛИКО

ТЪРНОВО

ЗАПОВЕД

гр. Велико Търново..

2018 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 89, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 80, ал.7
от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение РД 24-35 от дата 20.04.2018 г. на
Кмета на Община Велико Търново за откриване на конкурс за проект с предмет: „КОНКУРС
ЗА НОВ ГРАДСКИ ЦЕНТЪР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО", с уникален номер на процедурата
00073-2018-0018 в регистъра на АОГ1 и публикувано обявление на дата 23.04.2018 с ID 843449
в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на
Община Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/582/.

НАЗНАЧАВАМ:
ЖУРИ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. д-р ГЕОРГИ СТАНИШЕВ (България);
И ЧЛЕНОВЕ:
1. АНДРЕА Д'АНТРАСИ - архитект (Италия-Китай);
2. АНДРЕЙ ЧЕРНИХОВ - архитект (Русия);
3. д-р ХЕЛЕ ЮУЛ - архитект (Дания);
4. проф. д-р ДОМИНИК РОАЙАР - архитект (Франция);
5. Андрю ИЕОМЕН - архитект (Великобритания-Хърватия);
6. ЮРИЙ ЛЮБОМИРСКИ - архитект. Главен архитект на Община Сухиндол, председател
на РК на КАБ - Велико Търново (България);
7. НИКОЛАЙ МАЛАКОВ - Главен архитект на Община Велико Търново (България);
8. ЛОРА БЪЧВАРОВА - Главен експерт в отдел „Устройство на територията" в Община
Велико Търново (България).

РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН:
1. МАТЕЙ САВОВ - архитект (България).
Със задачи: да разгледа, оцени и класира постъпилите във връзка с конкурса проекти,
съгласно условията в обявлението и документацията за конкурса.
Срок за извършване на работата на журито: от 27.07.2018 г. до 29.07.2018 г.
Всички действия на комисията да бъдат протоколирани, като резултатите от работата да
бъдат отразени в доклад. Докладът да бъде представен на Възложителя, като към него бъдат
приложени и всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, заедно с цялата
документация по конкурс с предмет: „КОНКУРС ЗА НОВ ГРАДСКИ ЦЕНТЪР - ВЕЛИКО
ТЪРНОВО", с уникален номер 00073-2018-0018 в регистъра на АОП.

Определям за място на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка
до приключване работата на журито - стая 302 в сградата на Община Велико Търново.
Контролът по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Жалба срещу заповедта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10 - дневен срок,
съгласно чл. 197 и следващите от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията, град
София, бул.Витоша № 18.
I
ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ
Кмет на Община Велико Търново
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП,

във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни.
Съгласували:
Надя Петрова
Директор дирекция ОП
Динко Кечев
Директор дирекция СУТ
Изготвил и съгласувал:
Явор Иванов
Юрисконсулт в дирекция ОП

