
            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, 18.07.2018г., комисия назначена със Заповед № ОА-336/17.07.2018г. на кмета 

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

процедура с Решение № ОП-12/05.06.2018г. за откриване  на обществена поръчка с 

предмет: „Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект ”Изграждане 

на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови 

отпадъци за нуждите на РСУО-регион Ботевград” с две обособени позиции: 

Обособена позиция №1: "Изработване и доставка на промоционални материали за 

информация и публичност по проект „Изграждане на компостираща инсталация и 

инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-регион 

Ботевград“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г., запазена по чл.12 от 

ЗОП“; Обособена позиция №2: "Организиране на публични събития, заснемане и 

излъчване на репортажи за популяризиране, прозрачност и информиране на общностите за 

дейностите по проект „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за 

предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-регион Ботевград" по 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, в състав:  

 

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

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

и програми“ 

2. Гергана Николова – мл. експерт „Управление на проекти“ 

3. Николета Иванова – Началник отдел „ХСД“ 

4. Катрин Михайлова – юрисконсулт на община Ботевград  

5. Таня Накова - гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ 

6. Ирена Стоянова – счетоводител в община Ботевград 

 

Резервни членове:  

1. Николай Николов – юрисконсулт на община Ботевград 

2. Мария Христова – нач. отдел „Правно-нормативно обслужване“ 

 

      

се събра в 10:00 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 шестнадесет 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 в 

процедурата.  

 

Офертите по реда на постъпването им са, както следва: 

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

„България“ №1, НДК – административна сграда ПРОНО ет. 8, офис 2 с вх.№ОП-

12-1-1/02.07.2018г. – 13:40ч. - участва за Обособена позиция 1 

2. „ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ“ ООД, с адрес: гр. София, бул. „Генерал 

Столетов“ №49, с вх.№ОП-12-2-2/11.07.2018г. – 09:50ч. - участва за Обособена 

позиция 2 



3. ДЗЗД „ИВЕНТ СТОР“, с адрес: гр. София, ул. „Цар Калоян“ №8, ет.1, офис 21  с 

вх.№ОП-12-3-2/13.07.2018г. – 10:00ч. - участва за Обособена позиция 2 

4. ДЗЗД „ИВЕНТ СТОР“, с адрес: гр. София, ул. „Цар Калоян“ №8, ет. 1, офис 21 с 

вх.№ОП-12-4-1/13.07.2018г. – 10:00ч. - участва за Обособена позиция 1 

5. „РЕКЛАМА КОНСУЛТ“ ЕООД, с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх 

Евтимий“ №188 с вх.№ОП-12-5/13.07.2018г. – 10:05ч. - участва за Обособена 

позиция 1 и за Обособена позиция 2 

6. „ИВЕНТИВО“ ЕООД, с адрес: гр. София, ж.к. „Толстой“ бл. 51, ет. 2, ап. 10 с 

вх.№ОП-12-6-2/13.07.2018г. – 16:50ч. - участва за Обособена позиция 2 

7. „АЛФА СТАР“ ЕООД, с адрес: гр. София, ул. „Братя Миладинови“ №104-108 с 

вх.№ОП-12-7-1/16.07.2018г. – 09:50ч. - участва за Обособена позиция 1 

8. „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД, с адрес: гр. София, бул. „Черни 

връх“ №189Г, вх. Б, ет.4, ап.15, с вх. №ОП-12-8-2/16.07.2018г.-09:55ч. – участва 

за Обособена позиция 2 

9. „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, с адрес: гр. София, ул. „Маслиново клонче“ 

№2, с вх. №ОП-12-9/16.07.2018г.-13:35ч. – участва за Обособена позиция 1 и 

Обособена позиция 2 

10. ЕТ „РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ – АНЕЛИЯ МИНКОВА“,  с адрес: гр. Стара 

Загора, ул. „Отец Паисий“ №58, вх. 0, ап. 7 с вх.№ОП-12-10-1/16.07.2018г. – 

13:37ч. - участва за Обособена позиция 1 

11. Издателска къща „АБ“ ЕООД, с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ 

№58, вх. 0, ап. 7 с вх.№ОП-12-11-2/16.07.2018г. – 13:39ч. - участва за Обособена 

позиция 2 

12. „БИК – БЪЛГАРСКА ИЗДАТЕЛСКА КОМПАНИЯ“ АД, с адрес: гр. София, 

ул. „Самоковско шосе“ №2Л, район Младост с вх.№ОП-12-12-2/16.07.2018г. – 

15:30ч. - участва за Обособена позиция 2 

13. ФОНДАЦИЯ „ОБЩЕСТВО НА ПОЗНАНИЕТО“, с адрес: гр. София, кв. 

“Стрелбище“, ул. „Тулча“№46, ет. 4 с вх.№ОП-12-13-2/16.07.2018г. – 15:35ч. - 

участва за Обособена позиция 2 

14. „ЛИДЕРПРОЕКТ“ ЕООД, с адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ бл. 

230, вх. Г, ет.8, ап.14 с вх.№ОП-12-14-1/16.07.2018г. – 16:15ч. - участва за 

Обособена позиция 1 

15. „АЛТЕХ“ ЕООД, с адрес: гр. София, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Краище“ №27, бл. 

3, магазин 1 с вх.№ОП-12-15-1/16.07.2018г. – 16:55ч. - участва за Обособена 

позиция 1 

16. „БИ ЕН АЙ СТУДИО“ ООД, с адрес: гр. София, бул. „Дондуков“ №38 с 

вх.№ОП-12-16-2/16.07.2018г. – 16:58ч. - участва за Обособена позиция 2 

 

 Комисията взе следното решение да пристъпи към отваряне на подадените оферти 

по реда на тяхното постъпване и оповестяване тяхното съдържание.  

 

1. Издателска къща „Св. Георги Победоносец“ ЕООД, ЕИК 203419824, със седалище: 

гр. София, п.к. 1080, район „Красно село“, кв. „Борово“, ул. „Топли дол“ №4, вх.А, ет. 

3, ап. 6  и адрес за кореспонденция: гр. София, пл.“България“ №1, НДК – 

административна сграда ПРОНО, ет. 8, офис 2 

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

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

наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от 

членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

 

2. „ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ“ ООД, ЕИК 130862812, със седалище: гр. София, 

п.к. 1113, район Изгрев, ул. „Райко Алексиев“ бл. 95, вх. В и адрес за 

кореспонденция: гр. София, п.к. 1233, бул. „Генерал Столетов“ №49 



         Подадената оферта за обособена позиция №2 е в непрозрачна опаковка. След 

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

наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от 

членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

 

3. ДЗЗД „ИВЕНТ СТОР“, ЕИК 177284518 със седалище и адрес за кореспонденция: 

гр. София, п.к. 1000, ул. „Цар Калоян“ №8, ет. 1, офис 21 

          Подадената оферта за обособена позиция №2 е в непрозрачна опаковка. След 

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

наличие 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.  ДЗЗД „ИВЕНТ СТОР“, ЕИК 177284518 със седалище и адрес за кореспонденция: 

гр. София, п.к. 1000, ул. „Цар Калоян“ №8, ет. 1, офис 21 

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

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

наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от 

членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

 

5.„РЕКЛАМА КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 123689363 със седалище: гр. Стара Загора, 

п.к. 6000, ул. „Желязни врата“ №18, ап. 9 и адрес за кореспонденция: гр. Стара 

Загора, п.к. 6000, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ №188 

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

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

наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена 

позиция №1  и  отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за 

обособена позиция №2. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото 

предложение за съответната обособена позиция и пликове с надпис „Предлагани ценови 

параметри“.  

 

6.„ИВЕНТИВО“ ЕООД, ЕИК 200584023 с адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 

1220, ж.к. „Толстой“ бл. 51, ет. 2, ап. 10 

Подадената оферта за обособена позиция №2 е в непрозрачна опаковка. След отваряне 

на офертата и оповестяване на съдържанието й, комисията направи проверка за наличие 

на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете 

на комисията подписаха Техническото предложение и плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“.  

 

 

7.„АЛФА СТАР“ ЕООД, ЕИК 175296258 със седалище: гр. София, п.к. 1202, район 

„Сердика“, ул. „Братя Миладинови“ №77 и адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 

1202, ул. „Братя Миладинови“ №104-108    
  Подадената оферта за обособени позиции №1 е в непрозрачна опаковка. След 

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

наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от 

членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

 

8.„ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД, ЕИК 175455251, със седалище и адрес за 

кореспонденция: гр. София, п.к. 1415, бул. „Черни връх“ №189Г, вх. Б, ет. 4, ап. 15 



        Подадената оферта за обособена позиция №2 е в непрозрачна опаковка. След 

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

наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от 

членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

 

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

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

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

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

наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена 

позиция №1  и  отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за 

обособена позиция №2. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото 

предложение за съответната обособена позиция и пликове с надпис „Предлагани ценови 

параметри“.  

 

10. ЕТ„РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ – АНЕЛИЯ МИНКОВА“, ЕИК 123634445, със 

седалище:  гр. Стара Загора, п.к. 6000, ул. „Отец Паисий“ №58, вх. 0, ет. 3, ап. 7 

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

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

наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от 

членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

 

11.  Издателска къща „АБ“ ЕООД, ЕИК 833034039, със седалище и адрес за 

кореспонденция: гр. Стара Загора, п.к. 6000, ул. „Отец Паисий“ №58, вх. 0, ет. 3, ап. 7 

         Подадената оферта за обособена позиция №2 е в непрозрачна опаковка. След 

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

наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от 

членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

 

12. „БИК-БЪЛГАРСКА ИЗДАТЕЛСКА КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 175220876, със 

седалище и адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1138, ул. „Самоковско шосе“ 

№2Л район „Младост“ 

         Подадената оферта за обособена позиция №2 е в непрозрачна опаковка. След 

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

наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от 

членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

 

13. ФОНДАЦИЯ„ОБЩЕСТВО НА ПОЗНАНИЕТО“ ЕООД, ЕИК 131180266 , със 

седалище и адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1404, кв. „Стрелбище“, ул. 

„Тулча“ №46, ет. 4 

         Подадената оферта за обособена позиция №2 е в непрозрачна опаковка. След 

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

наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от 

членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

 

14. „ЛИДЕРПРОЕКТ“ ЕООД, ЕИК 131504519, със седалище и адрес за 

кореспонденция: гр. София, п.к. 1111, бул. „Шипченски проход“ бл. 230, вх. Г, ет. 8, 

ап. 14 



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

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

наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от 

членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

 

15. „АЛТЕХ“ ЕООД, ЕИК 104695590, със седалище: гр. Свищов, п.к. 5250, ул. „Д. 

Шишманов“ №4 и адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1408, ж.к. „Иван Вазов“, 

ул. „Краище“ №27, бл. 3, магазин 1 

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

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

наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от 

членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

 

16. „БИ ЕН АЙ СТУДИО“ ООД, ЕИК 131501195, със седалище и адрес за 

кореспонденция: гр. София, п.к. 1000, бул. „Дондуков“ №38 

         Подадената оферта за обособена позиция №2 е в непрозрачна опаковка. След 

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

наличие 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 18.07.2018г. 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 след 

свикване на комисията от председателя.  

 

 

  

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:            /*П/    Румен Христов/  

          ЧЛЕНОВЕ: 
1.          / П/    /Йорданка Цветкова/ 

2.           / П/    /Гергана Николова/ 

 

3.           / П/    /Николета Иванова/ 

 

4.           / П/    /Катрин Михайлова/ 

 

5.            / П/    /Таня Накова/ 

 

6.            / П/    /Ирена Стоянова/ 

 

  

 
*При публикуване на настоящия Протокол, всички подписи са заличени на основание чл. 37 от ЗОП, във 

връзка с чл. 5, § 1, б. „в” от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679. 

   


