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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   № 5 

 

Днес, 08.07.2020 година, комисия назначена със Заповед № ОА-365/10.04.2020 година 

на зам.-кмета на община Ботевград, упълномощен по Заповед №ОА-2/02.01.2020 год., 

издадена на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП и във връзка с обществена поръчка-публично 

състезание с предмет: „Изработване и доставка на промоционални материали за 

информация и публичност по шест проекта на община Ботевград по процедура 

„Енергийна ефективност в периферните райони – 2“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-

2020, запазена по чл. 12 от ЗОП, с шест обособени позиции”, открита с Решение № ОП-4 

от 19.03.2020 г.,  в състав: 

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Гергана Николова – Гл. експерт „Управление на проекти“; 

2. Мариета Димитрова – Гл. експерт „Европейски и национални 

програми и проекти“; 

3. Ева Нишева – Гл. експерт „Опазване на околната среда и отпадъците; 

4. Калинка Лазарова – Цекова – Счетоводител, 

Резервни членове:  

1. Николай Николов – Началник отдел ПНО;  

2. Камен Еленков – Гл. юрисконсулт; 

3. Таня Накова - Гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и 

конкурси“, 

 

 се събра в 10:00 часа в зала „Христо Ботев“ в сградата на общинската администрация 

на открито заседание, с цел провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител по 

реда на чл.58, ал. 3 от ППЗОП, между класираните на първо място участници за Обособена 

позиция №4.  

Провеждането на публичен жребий е обявено чрез съобщение, което е публикувано на 

профила на купувача и чрез уведомителни писма до заинтересованите участници. 

 Поради временна нетрудоспособност от основния състав на комисията отсъства 

Мариета Димитрова – Гл. експерт „Европейски и национални програми и проекти“, който се 

замести от резервен член Камен Еленков – Гл. юрисконсулт до приключване работата на 

комисията. 

  

 В предварително оповестения час на заседанието на комисията не се яви 

представител на участниците и публичният жребий бе отложен с 15 (петнадесет) минути, но 

след изтичането и на тези 15 (петнадесет) минути отново не се яви нито един представител 

на участниците, и комисията пристъпи към теглена на жребия, съгласно определените 

правилата.  

 Комисията подготви 2 (два) броя еднакви, празни, непрозрачни плика и 2 (два) броя 

еднакви, бели листчета с изписани наименованията на участниците в публичния жребий. 

След което, председателят на комисията постави във всеки един от празните пликове 

по едно листче с изписаните наименования на двамата участници в жребия и пликовете се 

затвориха. Пликовете се поставиха на работния плот в залата, след което се разбъркаха от 

член на комисията. Председателят на комисията изтегли един от пликовете, отвори го и 

оповести (прочете) наименованието на участника класиран на първо място, а именно: „Ди Ем 

Ай Дивелопмънт“ ЕООД.  След което председателят изтегли и другия плик отвори го и 

оповести (прочете) наименованието на участника класиран на второ място, а именно: „Алтех" 

ЕООД. 

 

С оглед на горе описаните действия, комисията направи класиране на участниците по 

обособена позиция №4, според резултата от проведения жребий, както следва: 
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На І-во място: „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД – с предложена цена от 2 700,00 

лева без ДДС 

На II-ро място: „АЛТЕХ“ ЕООД – с предложена цена от 2 700,00 лева без ДДС 

 

 

Особено мнение от членовете на комисията не бе изразено.  

Работата на комисията приключи на 08.07.2020 г. в 11:00 часа. 

Настоящият протокол се изготви и подписа на 08.07.2020 г. 
 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   /П/*  /Румен Христов/  

        ЧЛЕНОВЕ: 
1.   /П/  /Гергана Николова/ 

 

2.   /П/  /Камен Еленков/ 

 

         3.   /П/  /Ева Нишева/ 

 

         4.  /П/  /Калинка Лазарова - Цекова/ 

 

 

 

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

обществените поръчки.  


