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“Този документ е създаден в рамките на проект с рег. №: BG161PO001/3.1-02/2009/009 „Димум – античната митница на 
Мизия”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
му се носи от община Белене и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 
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ОБЩИНА БЕЛЕНЕ,  ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 
гр.Белене 5930, ул. „България” № 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 

e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

№396 /18.04.2013г. 
 

за класиране на участниците  
и определяне на изпълнител на обществена поръчка  

 
      На основание чл.38 т.1 от ЗОП, чл.73 ал.1 и ал.2 от ЗОП и отразени резултати 

в Протоколи №1 от 14.03.2013г., №2 от 25.03.2013г., №3 от 29.03.2013 г. и №4 от 
18.04.2013 на комисия назначена със Заповед № 159/06.03.2013 г. на Кмета на община 
Белене, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14 ал. ал.3, т.2 от ЗОП, 
открита с Решение № 65/24.01.2013 г., публикувана  в Регистъра на обществените 
поръчки с уникален номер 00661-2013-0002 на сайта на Агенцията по обществени 
поръчки, с предмет: „Осигуряване на информация и публичност, изготвяне на 
рекламни материали и промотиране на обект – „Димум – античната митница на 
Мизия”, със следните обособени позиции: 

  
Обособена позиция 1:  

 Изработка, доставка и монтаж на постоянни обяснителни табели в изпълнение 
на мерки за информация и публичност по проект „Димум – античната митница 
на Мизия”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-
2013г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-
02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции” – 3 броя; 

 Изработка, доставка и монтаж на информационни табла с исторически 
текстове на български език и английски език в изпълнение на мерки за 
информация и публичност по проект „Димум – античната митница на Мизия”, 
финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009 
„Подкрепа за развитието на туристически атракции” – 10 броя. 

Обособена позиция 2:  
 Организиране и провеждане на заключителна пресконференция в изпълнение 

на мерки за информация и публичност по проект „Димум – античната митница 
на Мизия”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-
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2013г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-
02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции” – 1 брой; 

 Организиране и провеждане на международна двудневна конференция в 
изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Димум – 
античната митница на Мизия”, финансиран по Оперативна програма „Регионално 
развитие 2007-2013г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции” – 1 
брой. 

Обособена позиция 3:  
 Изработка и доставка на диорамен макет на античен римски кастел Димум в 

изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Димум – 
античната митница на Мизия”, финансиран по Оперативна програма „Регионално 
развитие 2007-2013г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции” – 1 
брой. 

Обособена позиция 4:  
 Изготвяне и предоставяне на тематичен план за лапидариума в изпълнение на 

мерки за информация и публичност по проект „Димум – античната митница на 
Мизия”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, 
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009 
„Подкрепа за развитието на туристически атракции” – 1 брой. 

Обособена позиция 5:  
 Изработка и доставка на копие на златна купа с букели в изпълнение на мерки 

за информация и публичност по проект „Димум – античната митница на 
Мизия”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, 
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009 
„Подкрепа за развитието на туристически атракции” – 1 брой. 

Обособена позиция 6:  
 Изготвяне и предоставяне на 3-D възстановка на античния римски кастел 

Димум в изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Димум 
– античната митница на Мизия”, финансиран по Оперативна програма 
„Регионално развитие 2007-2013г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на 
туристически атракции” – 1 брой. 

Обособена позиция 7:  
 Изготвяне и предоставяне на DVD филм за античен Димум – кастел и митница 

в Мизия в изпълнение на мерки за информация и публичност по проект 
„Димум – античната митница на Мизия”, финансиран по Оперативна програма 
„Регионално развитие 2007-2013г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на 
туристически атракции” – 1 брой., 
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О Б Я В Я В А М :  

 
I.  Класирането на участниците в процедурата: 
 
„Осигуряване на информация и публичност, изготвяне на рекламни материали и промотиране 

на обект – „Димум – античната митница на Мизия” 

№ 
 

Наименование на участника 
Предложена 
цена /лева/ без 

ДДС 

Предложена 
цена /лева/ с 

ДДС 

Крайно 
класиране на 
участниците 

Обособена позиция №1 

1. 
“Обелиск – Николай Кунов” 
ЕООД 

4 235.00 5 082.00  
1 – во място 

2. „Кастело” ООД 4 987.00 55  998844..4400  22  ––  рроо  ммяяссттоо  

3. ЕТ „Иван Тодоров 98 " 5 161.00 66  119933..2200 33  ––  ттоо  ммяяссттоо  

4. 
ЕТ„Инфофлекс – Галин 
Найденов” 

5 465.00 66  555588..0000  
44  ––  ттоо  ммяяссттоо  

5. „БК Дизайн” ЕООД 5 850.00 77  002200..0000  55  ––  ттоо  ммяяссттоо  

6. „Д - Медия” ООД 5 975.00  77  117700..0000   66  ––  ттоо  ммяяссттоо  

7. „Дея Сто” ЕООД 6 500.00 77  880000..0000  77  ––  ммоо  ммяяссттоо  

8. „Травъл Медиа Груп” ЕООД 7 000.00  88  440000..0000      88  ––  ммоо  ммяяссттоо  

9. „ПРИМА” АД 7 260.00 88  771122..0000                99  ––  ттоо  ммяяссттоо  

10. „Кредо- 3М” ООД 7 950.00 99  554400..0000  1100  ––  ттоо  ммяяссттоо  

Обособена позиция №2  

1. НЧ „Христо Ботев - 1892" 4 490.00 4 490.00*  1 – во място 

2. „Дея Сто” ЕООД 7 200.00 88  664400..0000  22  ––  рроо  ммяяссттоо  

3. „ПРИМА” АД 7 600.00 99  112200..0000  33  ––  ттоо  ммяяссттоо  

4. ЕТ „Иван Тодоров 98 " 7 959.00 99  555500..8800  44  ––  ттоо  ммяяссттоо  

5. „Травъл Медиа Груп” ЕООД 8 000.00 99  660000..0000  55  ––  ттоо  ммяяссттоо  

Обособена позиция №3  

1. „Дея Сто” ЕООД 2 400.00 22  888800..0000  1 – во място 

2. „Травъл Медиа Груп” ЕООД 2 500.00 33  000000..0000  22  ––  рроо  ммяяссттоо  

3. ЕТ „Иван Тодоров 98 " 2 880.00 33  445566..0000  33  ––  ттоо  ммяяссттоо  

Обособена позиция №4  

1. „Травъл Медиа Груп” ЕООД 900.00 11  008800..0000  1 – во място 

2. „Дея Сто” ЕООД 980.00 11  117766..0000  22  ––  рроо  ммяяссттоо  
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Обособена позиция №5  

1. „Травъл Медиа Груп” ЕООД 4 950.00 55  994400..0000  1 – во място  

Обособена позиция №6  

1. „Травъл Медиа Груп” ЕООД 3 500.00 44  220000..0000  1 – во място 

2. „Дея Сто” ЕООД 4 000.00 44  880000..0000  22  ––  рроо  ммяяссттоо  

Обособена позиция №7  

1. „Дея Сто” ЕООД 8 000.00 99  660000..0000  ИИззппъъллннииттеелл**** 

2. „Травъл Медиа Груп” ЕООД 8 000.00 99  660000..0000  1 – во място  

*   участникът не е регистриран по ЗДДС; 
**определен за изпълнител служебно след провеждане на публичен жребий на 

основание чл.71, ал.5, т.1 ЗОП; 
 

II. Участници, определени за изпълнители в обособените позиции на поръчката: 
 

1. Обособена позиция 1:  
 

 Изработка, доставка и монтаж на постоянни обяснителни табели в изпълнение на 
мерки за информация и публичност по проект „Димум – античната митница на 
Мизия”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за 
развитието на туристически атракции” – 3 броя; 

 Изработка, доставка и монтаж на информационни табла с исторически текстове на 
български език и английски език в изпълнение на мерки за информация и публичност 
по проект „Димум – античната митница на Мизия”, финансиран по Оперативна 
програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически 
атракции” – 10 броя. 

 
 „ОБЕЛИСК – НИКОЛАЙ  КУНОВ” ЕООД, ГР. СОФИЯ  
 

2. Обособена позиция 2:  
 

 Организиране и провеждане на заключителна пресконференция в изпълнение на 
мерки за информация и публичност по проект „Димум – античната митница на 
Мизия”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за 
развитието на туристически атракции” – 1 брой; 

 Организиране и провеждане на международна двудневна конференция в изпълнение 
на мерки за информация и публичност по проект „Димум – античната митница на 
Мизия”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за 
развитието на туристически атракции” – 1 брой. 
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 НЧ „ХРИСТО БОТЕВ – 1892”, ГР. БЕЛЕНЕ 
 

3. Обособена позиция 3:  
 
 Изработка и доставка на диорамен макет на античен римски кастел Димум в 

изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Димум – античната 
митница на Мизия”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-
2013г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009 
„Подкрепа за развитието на туристически атракции” – 1 брой. 

 
 „ДЕЯ СТО” ЕООД, ГР. СОФИЯ  
 

4. Обособена позиция 4:  
 
 Изготвяне и предоставяне на тематичен план за лапидариума в изпълнение на мерки 

за информация и публичност по проект „Димум – античната митница на Мизия”, 
финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за 
развитието на туристически атракции” – 1 брой. 

 
 „ТРАВЪЛ МЕДИА ГРУП” ЕООД, ГР. СОФИЯ  
 

5. Обособена позиция 5:  
 
 Изработка и доставка на копие на златна купа с букели в изпълнение на мерки за 

информация и публичност по проект „Димум – античната митница на Мизия”, 
финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за 
развитието на туристически атракции” – 1 брой. 

 
 „ТРАВЪЛ МЕДИА ГРУП” ЕООД, ГР. СОФИЯ  
 
 

6. Обособена позиция 6:  
 

 Изготвяне и предоставяне на 3-D възстановка на античния римски кастел Димум в 
изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Димум – античната 
митница на Мизия”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-
2013г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009 
„Подкрепа за развитието на туристически атракции” – 1 брой. 

 
 „ТРАВЪЛ МЕДИА ГРУП” ЕООД, ГР. СОФИЯ  
 
 




