
 

 

 

                   
 

 

 

 

Утвърждавам: …………/П/………….. 

Владимир Георгиев  

Председател на УС НА МИГ Самоков 

 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л    

 

 

 Днес, 23.12.2020 година, комисия назначена със Заповед №16/ 23.12.2020 година на 

Председателя на Управителния съвет на МИГ Самоков, издадена във връзка с обявени пазарни 

консултации за определяне на прогнозна стойност на разхода за „Доставка на  фотоапарат по  

проект „Експониране и запазване на традиционния местен поминък на териториите на 

МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Самоков“ за поколенията” за предстоящо кандидатстване 

за безвъзмездна финансова помощ за проект с наименование „Експониране и запазване на 

традиционния местен поминък на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ 

„Самоков“ за поколенията“, по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за 

сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Симеонова – Изпълнителен директор на МИГ Самоков 

И ЧЛЕНОВЕ:     

1. Йордан Галев – Зам.-председател на УС  

2. Ани Йовева – член на УС 

 

се събра в 14:00ч., в офиса на Местната инициативна група, с адрес: гр. Самоков, ул. 

“Македония” №34,  за да отвори, разгледа и класира постъпилите оферти. 

 

 

 

 

 

Подател на  офертата или 

заявлението за участие 

Вх.№ на офертата 

или заявлението 

Дата на получаване 

на офертата или 

заявлението 

Час на 

получаване 

ЕТ „Крум Домишляров”, 

гр. Самоков 
56 21.12.2020 г. 15.25 ч 

„ПЕТЪР СПАСОВ- 

САМОКОВ” ЕООД  
58 21.12.2020 г. 15.35 ч 

„СИ ЕЛ ЕМ 99” ЕООД, гр. 

Правец 
59 21.12.2020 г. 16.40 ч 



 

 

 

 

 

1. Участник ЕТ „КРУМ ДОМИШЛЯРОВ”, ГР. САМОКОВ  
Комисията пристъпи към разглеждане на представените документи от участника Предвид 

констатираното, комисията приема, че офертата на участника отговаря на изискванията на 

Възложителя заложени в документацията за участие. 

За изпълнение на обществената поръчка участникът предлага обща цена за изпълнение в 

размер на  1500,00лв. с ДДС.  

 

2.  Участник №2 „ПЕТЪР СПАСОВ- САМОКОВ” ЕООД  
Комисията пристъпи към разглеждане на представените документи от участника. Предвид 

констатираното, комисията приема, че офертата на участника отговаря на изискванията на 

Възложителя заложени в документацията за участие. 

За изпълнение на обществената поръчка участникът предлага обща цена за изпълнение в 

размер на  1620,00 с ДДС.  

 

 3.  Участник №3 „СИ ЕЛ ЕМ 99” ЕООД, гр. Правец 

Комисията пристъпи към разглеждане на представените документи от участника. Предвид 

констатираното, комисията приема, че офертата на участника отговаря на изискванията на 

Възложителя заложени в документацията за участие. 

За изпълнение на обществената поръчка участникът предлага обща цена за изпълнение в 

размер на  1680,00 с ДДС.  

 

II. Комисията предлага пределният разход за  „Доставка на  фотоапарат по  проект 

„Експониране и запазване на традиционния местен поминък на териториите на МИГ 

„Ардино-Джебел“ и МИГ „Самоков“ за поколенията”  да бъде 1500,00лв. с ДДС. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    1.  …………/П/…………..            

          ЧЛЕНОВЕ: 

    2. …………/П/…………..  

    3. …………/П/…………..  

 

 

  

 

 

 

РЕШЕНИЕ ОТ 29.12.2020 г. 

 

за определяне на прогнозна стойност на разхода за „Доставка на  фотоапарат по  проект 

„Експониране и запазване на традиционния местен поминък на териториите на МИГ 

„Ардино-Джебел“ и МИГ „Самоков“ за поколенията”, във връзка с покана от 14.12.2020г. 

на МИГ Самоков 
 

 

ОПРЕДЕЛЯМ  

 

стойност на разхода за „Доставка на  фотоапарат по  проект „Експониране и запазване на 

традиционния местен поминък на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Самоков“ за 

поколенията” да бъде обща цена 1500,00лв. с ДДС. 



 

 

 

 

ОБОСНОВКА НА МОТИВИТЕ, ОБУСЛОВИЛИ ИЗБОРА: 

            Стойността на разхода е определена чрез прилагане на способа за пазарни консултации 

съобразно изискванията на условията за кандидатстване по подмярка 19.3 „Подготовка и 

изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. 

Комисия,  назначена със заповед № 16 / 23.12.2020 г. на Председателя на сдружение „МИГ 

Самоков“, единодушно и без особено мнение на членовете на нейния състав, предлага 

разходите за: „Доставка на  фотоапарат по  проект „Експониране и запазване на традиционния 

местен поминък на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Самоков“ за поколенията” 

да бъде обща цена 1500,00лв. с ДДС. 

Възложителят приема и потвърждава предложението на Комисията за разглеждане на 

постъпилите оферти, изложено в протокола от дейността й. 

 

 

Председател на УС : 

Владимир Георгиев …………/П/………….. 

  


