
ПРОТОКОЛ 2 

Днес на 09.08.2018 г. от 09:00 часа журито продължи своята работа по изпълнение на 

Заповед №РД 22-985/13.06.2018г. на Кмета на Община Велико Търново във връзка с 

конкурс за проект с предмет: КОНКУРС ЗА НОВ ГРАДСКИ ЦЕНТЪР - ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО с номер в РОП 00073-2018-0018 и с адрес на профила на купувача: 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/582/. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. д-р ГЕОРГИ СТАНИШЕВ; 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. АНДРЕА ДАНТРАСИ; 

2. АНДРЕЙ ЧЕРНИХОВ; 

3. д-р ХЕЛЕ ЮУЛ; 

4. проф. д-р ДОМИНИК РОАЙАР; 

5. Андрю ИЕОМЕН; 

6. ЮРИЙ ЛЮБОМИРСКИ; 

7. НИКОЛАЙ МАЛАКОВ; 

8. ЛОРА БЪЧВАРОВА 

Журито пристъпи към разглеждане на ЕЕДОП и преценка на съответствието на 
класираните участници с критериите за подбор и лично състояние съгласно с 
изискванията на чл. 91, ал. 5 от ППЗОП. 
При своята работа журито прие, че с оглед равнопоставеността на участниците и 
отбелязаното от Възложителя в обявлението в Раздел IV.2.4) „Езици на които могат да 
бъдат изготвени проектите или заявленията за участие", ще бъдат приети и ЕЕДОП 
попълнени на английски език. 

При разглеждането се достигна до следните заключения: 

ПРОЕКТ № 2707 - Казанова+Ернандес архитекти 

Участникът е приложил: 

На електронен носител: 

Списък; 

Заявление за участие - Образец № 1; 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/582/


Декларация - Образец №2; 

- ЕЕДОП. 

Подписани с електронен подпис. 

Участникът отговаря на поставените условия и критерии за подбор. 

ПРОЕКТ №2082 - „Аренас Басабе Паласиос Аркитектос" SL (ООД) 

Участникът е приложил: 

На електронен носител: 

Списък; 

Заявление за участие - Образец №1;; 

Декларация - Образец №2; 

- 4 броя ЕЕДОП. 

Заявлението за участие и декларацията са със сканиран подпис. Представените ЕГДОП 

са на испански език, но са подписани с електронен подпис, съответно на: Луис 

Паласиос Лабрадор, Енрике Аренас Лаорга (личен и този на дружеството като 

представляващ) и Луис Басабе Монталво. 

Участникът следва да представи подписани на хартия или с електронен подпис ако са в 

електронен вариант: Заявление за участие и декларация - Образци 1 и 2. Същите 

следвад а са подписани от Енрике Аренас Лаорга в качеството му на представляващ. 

Относно представените ЕЕДОП същите следва да бъдат предадени на български език 

или на английски език, които са двата езика отбелязани от Възложителя като 

допустими в конкурса. Новите ЕЕДОП също следва да са подписани с електронен 

подпис. 

ПРОЕКТ №2685 - Диего Терна; 

Участникът е приложил: 

На хартия: 

Списък; 

Заявление за участие - Образец №1;; 

- Декларация - Образец №2; 

- ЕЕДОП. 



Подписани. 

На електронен носител: 

ЕЕДОП - подписан с електронен подпис. 

Участникът отговаря на поставените условия и критерии за подбор. 

ПРОЕКТ №3761 - Цветомир Ценков 

Участникът е приложил: 

На електронен носител: 

Списък; 

Заявление за участие - Образец №1;; 

Декларация - Образец №2; 

- ЕЕДОП. 

Подписани с електронен подпис. 

Участникът отговаря на поставените условия и критерии за подбор. 

ПРОЕКТ №9177 - ОВО ГРАБЧЕВГКИ АРХИТЕКТИ 

Участникът е приложил: 

На хартия: 

Списък; 

Заявление за участие - Образец №1;; 

Декларация - Образец №2; 

Подписани. 

На електронен носител: 

ЕЕДОП - подписан с електронен подпис. 

Участникът е представи ЕЕДОП, в който е пропуснал да посочи дали отговаря на 

критериите за подбор, а именно дали в екипа има лице дипломиран архитект. По 

този начин образецът не е попълнен правилно и следва да се представи нов такъв с 

коректно попълнена информация. 

ПРОЕКТ №1844 - Интервал архитектс 

Участникът е приложил: 

На електронен носител: 

Списък; 



Заявление за участие - Образец №1 - подписан със сканиран подпис; 

Декларация- подписана със сканиран подпис - Образец №2; 

ЕЕДОП - неподписан. 

Участникът не отговаря на поставените условия и критерии за подбор, тъй като 

Заявлението за участие и декларацията са със сканиран подпис. Представеният ЕЕДОП 

не е подписан. 

Участникът следва да представи подписани на хартия или с електронен подпис ако са в 

електронен вариант: ЕЕДОП, Заявление за участие и декларация - Образци 1 и 2. 

ПРОЕКТ №2927 - Росица Никифорова 

Участникът е приложил: 

На хартия: 

Списък; 

Заявление за участие - Образец №1; 

Декларация - Образец №2; 

Подписани. 

- Други документи. 

На електронен носител: 

ЕЕДОП - подписан с електронен подпис. 

Участникът отговаря на поставените условия и критерии за подбор. 

ПРОЕКТ №2285 - Съндей груп ООД 

Участникът е приложил: 

На електронен носител: 

Списък; 

Заявление за участие - Образец №1; 

- Декларация - Образец №2; 

- ЕЕДОП. 

Подписани с електронен подпис. 

Участникът отговаря на поставените условия и критерии за подбор. 

ПРОЕКТ №9552 - „ЕС EH 1" ЕООД 

Участникът е приложил: 

На хартия: 



Списък; 

Заявление за участие - Образец № 1; 

- Декларация - Образец №2; 

Допълнителна информация консултанти. 

Подписани. 

На електронен носител: 

ЕЕДОП - подписан с електронен подпис. 

Участникът отговаря на поставените условия и критерии за подбор. 

ПРОЕКТ №1800 - Калудио Нарди 

Участникът е приложил: 

На електронен носител: 

Списък; 

Заявление за участие - Образец №1; 

- Декларация - Образец №2; 

- ЕЕДОП. 

Участникът отговаря на поставените условия и критерии за подбор. 

ПРОЕКТ №4134 - Обединение - Мая Шопова, Борислав Ангелов и Дон 

Тороманов. 

Участникът е приложил: 

На хартия: 

Списък; 

Заявление за участие - Образец №1; 

Декларация - Образец №2; 

Споразумение за създаване на обединение. 

Подписани. 

На електронен носител: 

Четири броя ЕЕДОП - подписани с електронен подпис. 

Участникът отговаря на поставените условия и критерии за подбор. 

ПРОЕКТ №1344 - „ПИН АРХИТЕКТИ" ЕООД - Десислава Парлапанска 

Участникът е приложил: 

На хартия: 



Списък; 

Заявление за участие - Образец № 1; 

- Декларация - Образец №2; 

Подписани. 

На електронен носител: 

ЕЕДОП - подписан с електронен подпис. 

Участникът отговаря на поставените условия и критерии за подбор. 

ПРОЕКТ №5912 - АДА- Агенция дизайн и архитектура" АД 

Участникът е приложил: 

На електронен носител: 

Списък; 

Заявление за участие - Образец №1; 

Декларация - Образец №2; 

- ЕЕДОП. 

Подписани с електронен подпис от Радомира Дамянова. При справка в TP се 

установява, че "АДА - Агенция Дизайн и Архитектура" АД се представлява от 

три лица - Радомира Дамянова, Кристиана Николова и Иво Пантелеев. 

Участникът не отговаря на поставените условия, тъй като Заявлението за 

участие, декларацията и ЕЕДОП са подписани само от едно от 

представляващите го лица. 

Участникът следва да представи подписан на хартия или с електронен подпис 

ако са в електронен вариант ЕЕДОП и от останалите две представляващи го 

лица. 

ПРОЕКТ №5509 - НУЦ^В^БГ ДЗЗД 

Участникът е приложил: 

На електронен носител: 

Списък; 

Заявление за участие - Образец № 1; 

Декларация - Образец №2; 

Споразумение за създаване на обединение; 

3 броя ЕЕДОП, подписани електронно от Николай Стоянов и Йордан Кутев. 



Подписани с електронен подпис. 

Заявлението за участие и декларацията са подписани на хартия и след това са 

представени като сканирано копие, което е в противоречие с изискванията на 

възложителя, съгласно които когато документи се представят в електронен 

вариант те следва да са подписани с електронен подпис. 

Участникът следва да представи заявление за участие и декларация подписани 

на хартия или на електронен носител подписани с електронен подпис. 

ПРОЕКТ №5190 - Йозер Юргер Мимарлик ООД 

Участникът е приложил: 

На хартия: 

Списък; 

Заявление за участие - Образец № 1; 

Декларация - Образец №2; 

Списък на екипа. 

Подписани. 

На електронен носител: 

ЕЕДОП - подписан с електронен подпис. 

Участникът отговаря на поставените условия и критерии за подбор. 

ПРОЕКТ №3079 - „Ам Атриум" ООД 

Участникът е приложил: 

На хартия: 

Списък; 

Заявление за участие - Образец № 1; 

- Декларация - Образец №2; 

Подписани. 

На електронен носител: 

ЕЕДОП - подписан с електронен подпис. 

Електронният ЕЕДОП подписан с електронен подпис е във формат, който не 
позволява да бъде отворен и да бъде разгледано съдържанието му. Участникът 
следва да представи или нов ЕЕДОП, който да може да бъде отворен на 
компютър без специален софтуер или да съдейства за отварянето на 



предоставеният файл, като предостави необходимата програма за това или по 
друг подходящ начин. 

ПРОЕКТ №8470 - Мария Флакавенто 

Участникът е приложил: 

На електронен носител: 

Списък; 

Заявление за участие - Образец №1; 

- Декларация - Образец №2; 

Споразумение за създаване на обединение; 

- ЕЕДОП. 

Подписани с електронен подпис. 

Участникът отговаря на поставените условия и критерии за подбор. 

ПРОЕКТ №6727 - „Десет Архитекти" ЕООД 

Участникът е приложил: 

На хартия: 

Списък; 

Заявление за участие - Образец №1; 

- Декларация - Образец №2; 

- ЕЕДОП. 

Подписани. 

На електронен носител: 

Списък; 

Заявление за участие - Образец №1; 

Декларация - - Образец №2; 

Проект на договор; 

ЕЕДОП във формат Word - неподписан. 

Участникът следва да представи нов ЕЕДОП в електронен вариант подписан с 

електронен подпис. 

ПРОЕКТ №3222 - "Имидж бюро" ЕООД 

Участникът е приложил: 

На хартия: 

Списък; 



Заявление за участие - Образец № 1; 

Декларация - Образец №2; 

ЕЕДОП - принтирана версия на електронно подписан ЕЕДОП. 

Подписани. 

Участникът следва да представи подписаната електронна версия на ЕЕДОП на 

електронен носител. 

I1POFKT №5938 - Обединение „Соларис студио и Оркестра дизайн" 

Участникът е приложил: 

На електронен носител: 

Заявление за участие - Образец №1; 

- Декларация - Образец №2; 

Споразумение за създаване на обединение; 

- Два броя ЕЕДОП. 

Участникът не е представил списък на документите, останалите документи не са 

подписани с електронен подпис. Липсва ЕЕДОП за обединението 

Участникът следва да представи списък на документите. Подписани заявление за 

участие и декларация на хартия или електронно с електронен подпис. Следва да 

представи три броя ЕЕДОП един за обединението и по един за Соларис студио и 

Оркестра дизайн на електронен носител подписани с електронен подпис. 

ПРОЕКТ №3200 - Стивън Джордж Интернешънъл България ООД 

Участникът е приложил: 

На хартия: 

Списък; 

Заявление за участие - Образец № 1; 

Декларация - Образец №2; 

Подписани. 

На електронен носител: 

ЕЕДОП - подписан с електронен подпис от Тихомир Казаков. 



При направена справка в Търговския регистър се установи, че дружеството се 

представлява от двама души - Тихомир Казаков и Александър Доу. В представения 

ЕЕДОП е налице електронен подпис само то Тихомир Казаков, но не и на 

Александър Доу. 

Участникът следва да представи ЕЕДОП подписан от другият представляващ -

Александър Доу - в електронен вариант, подписан с електронен подпис. 

ПРОЕКТ №5877 - Капе 

Участникът е приложил: 

На хартия: 

Списък; 

Заявление за участие - Образец № 1; 

Декларация - Образец №2; 

Подписани. 

Документи на турски език. 

Участникът следва да представи подписана електронна версия на ЕЕДОП на 

електронен носител. Същият следва да бъде подписан от представляващите 

дружеството. Тъй като не става ясна правно-организационната форма на 

участникът. Следва да се вземат предвид спецификите при попълване на ЕЕДОП 

от различните видове юридически лица и неперсонифицирани дружества. 

ПРОЕКТ №3864 -ЕЛЕНА НИКОЛОВА АРГИРОВА 
Участникът е приложил: 
На електронен носител: 

Списък; 
Заявление за участие - Образец №1; 

- Декларация - Образец №2; 
- ЕЕДОП. 

Подписани с електронен подпис. 
Участникът отговаря на поставените условия и критерии за подбор. 

ПРОЕКТ №3470 - Обединение „Бонев и Чайка" 

Участникът е приложил: 
На хартия: 

Списък; 
Заявление за участие - Образец № 1; 
Декларация - Образец №2; 



Подписани. 
Споразумение за създаване на обединение - заверено копие. 

На електронен носител: 
3 броя ЕЕДОП - подписани с електронен подпис Съответно от Иван Бонев и 
Георги Георгиев. 
Участникът отговаря на поставените условия и критерии за подбор. 

ПРОЕКТ №8930 - Елина Дирба (Архигрей) 

Участникът е приложил: 
На електронен носител: 

Списък; 
Заявление за участие - с електронен подпис - Образец №1; 
ЕЕДОП - подписан с електронен подпис. 
Участникът не е подписал и приложил Декларация Образец №2. Същата следва 
да бъде представена подписана на хартия или по електронен път с електронен 
подпис. 

В съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от 
получаването на настоящия протокол участникът може да представи на журито нов 
ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация. Допълнително предоставената от участниците информация може да 
обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване 
на проектните предложения. След изтичането на срока от 5 работни дни, журито ще 
проведе заседание за разглеждане на допълнително представените документи относно 
съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор. 

Съгласно чл. 54, ал. 8 от ППЗОП участникът се уведомява, като му изпраща 
протокола с констатациите в деня на публикуването му в профила на купувача. Както е 
посочено в т. 1.3. на стр. 76 в Заданието „Комуникацията с участниците ще се извършва 
по електронна поща. За тази цел Възложителят ще изпраща на посочен от участника 
електронен адрес всички документи, които Законът за обществените поръчки изисква 
да бъдат изпратени. Същите ще бъдат подписани с електронен подпис. Възложителят 
не носи отговорност в случаите, когато участникът е посочил грешен или 
несъществуващ адрес. За получено се смята съобщение доставено на електронната 
поща на участника. Отварянето и прочитането на това съобщение не е условие 
обуславящо началният момент на релевантния срок. При недоставена поща поради 
грешен или несъществуващ електронен адрес Възложителя удостоверява това, като 
отпечатва съобщението за недоставена поща изпратено от доставчика на електронната 
услуга и пристъпва към публикуване на съобщение на профила на купувача съгласно 
чл. 43, ал. 4 от ЗОП." Отговорите следва да бъдат представени също по електронен път 
по електронна поща на един от следните адреси: info@velikotarnovocentre.com и 
т о р vt@abv.bg. Отговори постъпили след 00:00 часа (полунощ) на петият работен ден 
от получаването на протокола няма да бъдат разглеждани и участникът ще бъде 
отстранен. 

mailto:info@velikotarnovocentre.com
mailto:vt@abv.bg


Настоящият протокол отразява действията на журито по разглеждане на ЕЕДОП и 
съответствието с критериите за подбор. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 
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2. АНДРЕЙ ЧБРНИХОВ/ANDREY CHERNIKHOY 
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4. проф. д-р ДОМИНИК РОАЙАР'DOMINIQUE^.OUILLARD 
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5. АНДРЮ HEOMEH/ANDREW YEOMAN 

6. ЮРИИ ЛЮБОМИРСКИ 

7. НИКОЛАИ МАЛАКОВ 
л 
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8. ЛОРА БЪЧВАРОВА 
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