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

   

                 П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 4 

 

 

 Днес, 27.09.2018г., 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 сградата на общинска администрация, за да  продължи своята 

работа по отваряне и оповестяване на Ценовите предложения на допуснатите участници в 

настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитирания предмет, както и  

да направи окончателна оценка и класиране на офертите.  

Поради платен годишен отпуск от основния състав на комисията отсъства Катрин 

Михайлова – юрисконсулт в община Ботевград - член, като същият се замести от резервен 

член – Таня Накова – главен експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“, който 

подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП, във вр. с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

  

 На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и 

представители на средствата за масово осведомяване. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри” 

на допуснатите участниците по съответната обособена позиция, и оповестяване на 

предлаганите от тях цени, по реда на постъпване на офертите, както следва: 
 

1. „Социални норми“ ЕООД 

► За обособена позиция №1: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Образец №8, като участникът предлага обща цена размер на 1 600,00 лева без ДДС. 

 

 ► За обособена позиция №2: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Образец №8, като участникът предлага обща цена размер на 200,00 лева без ДДС. 
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2.„БМ АДВАЙЗ“ ЕООД 

► За обособена позиция №1: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Образец №8, като участникът предлага обща цена размер на 1 210,00 лева без ДДС. 

 

3.„Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД 

► За обособена позиция №1: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Образец №8, като участникът предлага обща цена размер на 1 400,00 лева без ДДС. 

 

 С оглед на гореописаното и извършените действия в 14:30ч., приключи публичната 

част от заседанието на комисията, и същата взе решение да продължи своята работа по 

обстойно разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници на следващо 

заседание, което ще се проведе на 31.10.2018г. от 10:00ч. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /П/*         /Румен Христов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
1.   /П/        /Йорданка Цветкова/ 

 

2.   /П/              /Мариета Христова/ 

 

3.   /П/              /Таня Накова/ 

 

                                 4.   /П/        /Ева Нишева/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 
 

 

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

личните данни 

 


