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ПРОТОКОЛ
На 19.11.2013г., жури назначено със Заповед №ЗК-721 от 12.11.2013 г. на Кмета на
Община Силистра - д-р Юлиян Найденов, се събра в стая № 202 (Заседателната зала) на
административната сграда на Община Силистра да разгледа и класира конкурсните проекти,
съгласно показателите за оценка, във връзка с провеждане на обществена поръчка по реда на
чл. 5, т.2 и чл. 6, ал.1, т.1 от Наредба за провеждане на конкурси за устройствено планиране и
инвестиционно проектиране на Министерски съвет (НПКУПИП) и във връзка с чл. 94. ал.1,
т. 1 от ЗОП с предмет: Избор на идея за най-добро обемно пространствено решение
„Достъпна градска среда, чрез реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон
Велики” и ул. „Добруджа”, във връзка с проект „Община Силистра инвестира в следващия
програмен период 2014-2020” по договор № BG161PO001/5-02/2012/004, за предоставяне на
безвъзмедна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.,
Определеното с горепосочената Заповед жури, бе в следния състав:
1. Антонина Димитрова Огнева – гл. архитект на Община Силистра;
2. Николай Михайлов Николов – Директор на дирекция „Правна”;
3. Петя Стефанова Върбанова – гл. специалист „Градоустройство” и експерт
„Строителство” по проекта;
4. арх. Атанаска Стодева Айдемирска – представител на Съюза на архитектите в
България /САБ/;
5. арх. Анна Енчева Василева – представител на Камарата на архитектите в България
/КАБ/;
6. Ландш. арх. Ивелина Бориславова Радилова – представител на Камарата на
архитектите в България /КАБ/ – Ландшафтен архитект
7. Апостол Стефанов Минчев представител на на Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране
Резервни членове:
1. Цветомир Димитров Панайотов – мл. експерт „Градоустройство” в дирекция
„Устройство на територията”
2. Константина Славянова Николова – ст. юрисконсулт в Община Силистра
Срокът за работа на журито е до 25.11.2013 г.
Присъстваха всички от горепосочените редовни членове.
Журито започна своята работа в 14.00 часа на 19.11.2013 г., с избиране на председател и
заместник председател. По предложение на г-н Николов за Председател бе избрана
единодушно арх. Огнева, а за Зам. председател инж.Минчев. Арх. Огнева изчете гласно
заповедта за работа на журито назначено да разгледа и класира конкурсните проекти,
съгласно показателите за оценка, след което всички членова попълниха и подписаха
Декларации съгласно чл. 43, ал. 1, от НПКУПИП. Председателят на журито покани г-жа
Владимирова – председател на техническата комисия да представи Доклада от своята работа,
както и сравнителната таблица на конкурсните проекти.
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За участие в конкурса в срок са получени конкурсни проекти от следните участници:
1. ОБЕДИНЕНИЕ УРБАН ДИЗАЙН, гр. СОФИЯ с вх. № 4124 от 11.11.2013 г. в 15.36 часа
2. „ЦИКЛОП 21 Р” ООД, гр. СОФИЯ с вх. № 4127 от 11.11.2013 г. в 16.09 часа
3. „АРХИТЕКТ ДРУМЕВА” ЕООД, гр. СИЛИСТРА с вх. № 4130 от 11.11.2013 г. в 16.56
часа
Журито прие доклада на техническата комиси.

Арх. Огнева предложи работата на журито да започне същинската си част с първоначален
оглед на всички конкурсни проекти, след което да продължи с изчитане на обяснителнната
записка и подробно разглеждане на проектното предложение на съответния участник.
На първо място беше разгледано проектното предложение на участника
ОБЕДИНЕНИЕ УРБАН ДИЗАЙН, гр. София. Арх. Огнева даде думата на г-н Николов да
изчете гласно обяснителната записка на участника, след което журито подробно разгледа и
се запозна с графичните материали. Обсъдено беше съответствието на предложеното
проектно решение с изискванията на Възложителя и насоките за кандидатстване по ОП
„Регионално развитие”, както и общите и конкретни предимства и недостатъци на проекта.
Второто разгледано предложение бе на участника „ЦИКЛОП 21 Р” ООД, гр. София.
Арх. Огнева даде думата на арх. Стодева да изчете гласно обяснителната записка.
С това, в 17:30 часа на 19.11.2013 г. приключи първият работен ден на журито.
Председателят, арх. Огнева опредили следващият работен ден да започне в 09.00 часа на
следващия ден - 20.11.2013 г.
Второто заседание проведено на 20.11.2013 г.
На 20.11.2013 г. в 09.00 ч., журито започна своята работа, като продължи с
доизчитането на обяснителната записка на участника „ЦИКЛОП 21 Р” ООД, гр. София, след
което журито подробно разгледа и се запозна с графичните материали. Обсъдено беше
съответствието на предложеното проектно решение с изискванията на Възложителя и
насоките за кандидатстване по ОП „Регионално развитие”, както и общите и конкретни
предимства и недостатъци на проекта.
В 11.30 ч., журито напусна залата и направи обход и външен оглед, с цел запознаване с
обстановката и съществуващото положение и добиване на директни впечатления.
Журито възобнови работата си в 13.30 ч. с подробно изчитане обяснителната записка и на
третият участник - „АРХИТЕКТ ДРУМЕВА” ЕООД, гр. Силистра.
Арх. Огнева даде думата на арх. Стодева да изчете гласно обяснителната записка на
участника, след което журито подробно разгледа и се запозна с графичните материали.
Обсъдено беше съответствието на предложеното проектно решение с изискванията на
Възложителя и насоките за кандидатстване по ОП „Регионално развитие”, както и общите и
конкретни предимства и недостатъци на проекта. При направеният оглед на представените
от участника проектни материали бе констатирано, че в представеното идейно
концепционално решение в М 1:1000 липсва участък от ул. Добруджа и зони на
интервенция №7 и 8. Не са представени решенията за зони за интервенция № 5 и 6.
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Г-н Николов поясни, че същите най – вероятно се съдържат в допълнително представените
документи на горецитераният участник, описани в Доклада на техническата комисия, но тъй
като те са входирани след изтичане на законоустановения срок, няма да бъдат отворени и
разглеждани.
Журито преустанови своята работа в 17,30 часа на 20.11.2013 г.
Третото заседание проведено на 21.11.2013 г.
Журито започна своята работа в пълен състав в 09:00 ч. на 21.11.2013 г., като пристъпи към
обсъждане на критериите за оценка, в съответствие с утвърдената от Възложителя методика
за оценка. Всеки от членовете пристъпи към попълване на формулярите за оценка, като
постави оценка и вписа съотвентите мотиви за нея. Председателят попълни резултате в
обобщен формуляр, който прегледаха и подписаха всички членове на журито. Оформена
беше документацията, изчислени оценките по съответните критерии и на тяхна база беше
извършено класирането, както следва:
На първо място беше класиран проектът на „ЦИКЛОП 21 Р“ ЕООД, който получи
окончателна оценка от 88,56 (осемдесет и осем цяло и педесет и шест стотни) точки.
На второ място беше класиран проекта на „ОБЕДИНЕНИЕ УРБАН ДИЗАИН“
ЕООД, който получи окончателна оценка от 62,86 (шестдесет и две цяло и осемдесет и шест
стотни) точки.
На трето място беше класиран проекта на „АРХИТЕКТ ДРУМЕВА“ ЕООД, който
получи окончателна оценка 50 (петдесет) точки.
Решението на журито е резултат от приложената методика за оценка, утвърдена от
Възложителя.
Журито приключи своята работа в 17,30 ч. на 21.11.2013 г.
Приложения:
1. Доклад от дейността на Техническа комисия, назначена със №ЗК-722 от 12.11.2013
г. на кмета на община Силистра- д-р Юлиян Найденов, извършила предварителен преглед и
проверка на получените конкурсни проекти във връзка с провеждане на обществена поръчка
съгласно чл. 5, т.2 и чл. 6, ал.1, т.1 от Наредба за провеждане на конкурси за устройствено
планиране и инвестиционно проектиране на Министерски съвет (НПКУПИП) и във връзка с
чл. 94. ал.1, т. 1 от ЗОП с предмет: Избор на идея за най-добро обемно пространствено
решение „Достъпна градска среда, чрез реконструкция и рехабилитация на ул.
„Симеон Велики” и ул. „Добруджа”, във връзка с проект „Община Силистра инвестира в
следващия програмен период 2014-2020 г.” по договор № BG161PO001/5-02/2012/004, за
предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално
развитие” 2007-2013 г.,
2. Индивидуални формуляри за оценка на всеки от членовете на журито за всяко от
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проектните предложения, подписани от съответен член на журито;
3. Обобщен Формуляр за оценка, подписани от всички членове на журито.
4. Препоръки към Възложителя и проектанта класиран на първо място за
изработването на инвестиционният проект.
Протоколът се състави и подписа в един екземпляр.
Председател: арх. А. Огнева: ...............................................
Зам. председател: инж.А. Минчев: .......................................
Членове: Н. Николов...................................
П. Върбанова.................................
арх. А. Стодева...............................
арх. А. Василева...........................
арх. И. Радилова...........................

4

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014-2020”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и
при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган

