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

 
 

 П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №1 
 

 Днес, 28.06.2018г., комисия назначена със Заповед № ОА-302/28.06.2018г. на зам.-

кмета на Община Ботевград, издадена на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП и чл.181, ал.4 от 

ЗОП и във връзка с публично състезание, открито с Решение № ОП-11/05.06.2018г. за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и 

публичност по проект „Подай ръка“ на Община Ботевград по ОП „Региони в 

растеж” 2014 - 2020” с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изработване 

и доставка на промоционални материали за информация и публичност по проект „Подай 

ръка“, с бенефициент Община Ботевград по Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020 г., запазена по чл. 12 от Закона за обществените поръчки“; Обособена позиция 

№ 2: „Организиране на встъпителна и заключителна пресконференция за популяризиране, 

прозрачност и информиране на общността за дейностите по проект „Подай ръка“, с 

бенефициент Община Ботевград по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-

2020г.“, в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Румен Христов - зам.-кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Йорданка Цветкова – старши експерт „Европейски и национални 

програми и проекти“ 

2. Мариета Христова – гл. експерт „Европейски и национални програми 

и проекти“ 

3. Катрин Михайлова – юрисконсулт на община Ботевград 

4. Ева Нишева – главен експерт „Опазване на околната среда и 

отпадъците“ 

Резервни членове:  

1. Мария Христова – началник отдел „Правно-нормативно обслужване“ 

2. Таня Накова – главен експерт „Обществени поръчки, търгове и 

конкурси“ 

      

се събра в 14:00 часа в зала №15, в сградата на общинска администрация Ботевград, за да 

отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за избор на изпълнител по 

гореописаната обществена поръчка.  

Председателят на комисията прие постъпилите оферти, за което подписа протокол 

по чл.48, ал.6 от ППЗОП и обяви, че в законоустановения срок съгласно документацията 

за участие са постъпили четири оферти. Няма подадени оферти след изтичане на 

крайния срок. След получаване на офертите председателят и членовете на комисията 

подписаха декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците, както 

и представители на средствата за масово осведомяване. 

 

Офертите по реда на постъпването им са, както следва: 

1. „Социални норми“ ЕООД, с адрес: гр. Ботевград, ул. „Севаст Огнян“ №4, ет. 3 

с вх. №ОП-11-1/18.06.2018г. - 10:10 часа - участва за обособена позиция № 1 и 

обособена позиция № 2; 

2. Издателска къща „Св. Георги Победоносец“ ЕООД, с адрес: гр. София, 

ул.„Топли дол“ №4, вх.А, ет. 3, ап. 6 с вх. №ОП-11-2-1/25.06.2018г. - 11:50часа -

участва за обособена позиция № 1; 

3. „БМ АДВАЙЗ“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1463, Бизнес център „Престиж“ , 

бул. „Патриарх Евтимий“ № 49, офис 2А с вх. №ОП-11-3-1/26.06.2018г.-   

10:00часа  - участва за обособена позиция № 1; 



4. „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1360, ул. „Маслиново 

клонче“ №2 с вх. №ОП-11-4-1/27.06.2018г. - 13:50часа - -участва за обособена 

позиция № 1. 

 

 Комисията взе решение да пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на 

тяхното постъпване, оповестяване тяхното съдържание и проверка за наличието на 

отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

 

1. „Социални норми“ ЕООД, ЕИК 201336269, със седалище и адрес за 

кореспонденция: гр. Ботевград, п.к. 2140, ул. „Севаст Огнян“ №4, ет. 3 

       Подадената оферта е за обособени позиции № 1 и № 2 и е в непрозрачна опаковка. 

След отваряне на офертата и оповестяване на съдържанието й, комисията направи 

проверка и установи наличието на отделни запечатани пликове с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ – за всяка от обособените позиции. Трима от членовете на комисията 

подписаха Техническото предложение и пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 

 

2.Издателска къща „Св. Георги Победоносец“ ЕООД,  ЕИК 203419824 със седалище и 

адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1080, ул. „Топли дол“ №4, вх.А, ет. 3, ап. 6   

Подадената оферта е за обособена позиция № 1 и е в непрозрачна опаковка. След 

отваряне на офертата и оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка и 

установи, че не е наличен отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. Ценовото предложение е представено в опаковката, заедно с останалите 

документи, като по този начин е видна предлаганата от участника цена за изпълнение на 

обществената поръчка, което е в противоречие както със законовите изисквания, така и с 

предварително обявените от Възложителя условия на поръчката.  

Офертата на участника не отговаря на изискването, заложено в разпоредбата на 

чл.47, ал.3 от ППЗОП, съгласно която при публично състезание опаковката следва да 

включва документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1, опис на представените документи, както и 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 

съдържа ценовото предложение по чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП. 

Офертата не отговаря и на предвиденото в т. 17.5.2. на Раздел III от документацията 

изискване на Възложителя, съгласно което ценовото предложение (Образец № 8) следва 

да е „поставено в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

В документацията е отбелязано изрично (като допълнителна забележка), че извън този 

плик не трябва да е посочена никаква информация относно цената и че участници, които 

по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от 

нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.  

 С оглед на горепосочените констатации комисията предлага на Възложителя 

участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка на основание чл. 107, т. 1 и т. 2, б. „а“ от ЗОП във вр. с чл. 47, ал.3, 

ППЗОП във вр. с т. 17.5.2., Раздел III от документацията за участие.  

 

3.„БМ АДВАЙЗ“ ЕООД,  ЕИК 203394342, със седалище: гр. София, п.к. 1756, район 

Студентски, ж.к. „Дървеница“ бл. 2, вх. Г, ет. 4, ап. 80 и адрес за кореспонденция: 

гр.София, п.к. 1463, Бизнес център „Престиж“, бул. „Патриарх Евтимий“ № 49, офис 

2А 

    Подадената оферта е за обособена позиция № 1 и е в непрозрачна опаковка. След 

отваряне на офертата и оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка и 

установи наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

 



 

4.„Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД,  ЕИК 201557566, със седалище и адрес за 

кореспонденция: гр. София, п.к. 1360, район Студентски, ул. „Маслиново клонче“ №2 

    Подадената оферта е за обособена позиция № 1 и е в непрозрачна опаковка. След 

отваряне на офертата и оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка и 

установи наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

 

След извършване на описаните по-горе действия, съгласно чл.54, ал.3-5 от ППЗОП, 

в 15:00ч. на 28.06.2018г. приключи публичната част от заседанието на комисията, с оглед 

на което същата взе решение да продължи своята работа по обстойно разглеждане на  

представените документи от участниците за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя на закрито заседание, което 

ще се проведе на 02.08.2018г. в 10:00ч. 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     /П/                 /Румен Христов/         

          ЧЛЕНОВЕ: 

1.                  /П/                 /Йорданка Цветкова/ 

 

2.                  /П/                 /Мариета Христова/ 

 

3.                  /П/                 /Катрин Михайлова/ 

  

4.                  /П/                 /Ева Нишева/ 

 

 

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

данни 

 


