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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   № 3 

 

 Днес, 26.09.2019г., комисия назначена със Заповед № ОА-596/31.07.2019г. на зам.-

кмета на Община Ботевград, издадена на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП и във връзка с 

обществена поръчка - публично състезание с предмет: „Организиране на 

пресконференции, заснемане и излъчване на репортажи за популяризиране, 

прозрачност и информиране на общностите за дейностите по шест проекта на 

община Ботевград по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“ 

на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020,  с шест обособени позиции“, открита с Решение 

№ОП-11/25.06.2019 г.,  в състав:  

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Николай Николов – Началник отдел ПНО;  

2. Камен Еленков – Гл. юрисконсулт; 

3. Гергана Николова - Гл. експерт „Управление на проекти“; 

4. Анелия Миладинова – Ст. експерт „Европейски и национални 

програми и проекти“; 

 

Резервни членове:  

1.Стефани Кръстева – Мл. експерт „Обществени поръчки, търгове и 

конкурси“; 

2. Таня Накова - Гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“      

 

се събра в 10:00 часа в сградата на общинска администрация, за да  продължи 

своята работа по отваряне и оповестяване на Ценовите предложения  на допуснатите 

участници в настоящата обществена поръчка с горецитирания предмет. 

 На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците, както 

и представители на средствата за масово осведомяване. 

Комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” на допуснатите участници и оповестяване на предлаганите от тях цени, както 

следва: 

 

1. „БИ ЕН АЙ СТУДИО“ ООД  

► За обособена позиция №1: 

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

Приложение №4, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на 

обособената позиция в размер на 935,00 лева без ДДС или 1 122,00 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №2: 

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

Приложение №4, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на 

обособената позиция в размер на 935,00 лева без ДДС или 1 122,00 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №3: 

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

Приложение №4, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на 

обособената позиция в размер на 935,00 лева без ДДС или 1 122,00 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №4: 

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

Приложение №4, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на 

обособената позиция в размер на 935,00 лева без ДДС или 1 122,00 лева с ДДС. 
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► За обособена позиция №5: 

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

Приложение №4, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на 

обособената позиция в размер на 935,00 лева без ДДС или 1 122,00 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №6: 

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

Приложение №4, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на 

обособената позиция в размер на 935,00 лева без ДДС или 1 122,00 лева с ДДС. 

 

С оглед на гореописаното и извършените действия на 26.09.2019г. в 11:00ч., 

приключи публичната част от заседанието на комисията,  и същата реши да продължи 

своята работа на закрито заседание по обстойно разглеждане на ценовите предложения на 

допуснатия участник за всяка една от  обособените позиции, на следващо заседание на 

комисията, което ще се проведе на 08.10.2019г. от 10:00ч. 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   /П/*                 /Румен Христов/         

          ЧЛЕНОВЕ: 
1.                /П/                  /Николай Николов/ 

 

2.                /П/                  /Камен Еленков/ 

 

3.                /П/                  /Гергана Николова/ 

 

4.                /П/                  /Анелия Миладинова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  * /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП  


