
О Б Щ И Н А   И Х Т И М А Н 
 

“ 
 

П Р О Т О К О Л   №1 
 

от проведено публично заседание и последващо заседание за разглеждане на документите по чл. 39, 
ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертата, подадена за участие в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползване, зимно поддържане и снегопочистване в 

населените места на територията на община Ихтиман, поддържане и стопанисване на депо 

за битови отпадъци гр. Ихтиман”, с цел констатиране съответствието им с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя 

 

Днес, 05.02.2019 г., в 11:00 часа в заседателната зала на Община Ихтиман, находяща 

се в административната сграда на Общината на адрес: гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител”                 

№ 123, етаж ІV, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № 134/05.02.2019 

г. на Кмета на Общината, за преглед, оценка и класиране на офертите, депозирани за участие 

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и 

сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, зимно 

поддържане и снегопочистване в населените места на територията на община Ихтиман, 

поддържане и стопанисване на депо за битови отпадъци гр. Ихтиман”, открита с Решение 

№ 1727 от 31.12.2018 г. на Кмета на Община Ихтиман. 

 

Комисията, определена с цитираната Заповед, заседава в следния състав: 

 

         Председател:  1. инж. Тони Кацаров – зам. Кмет на Община Ихтиман  

         Членове:  

2.   Иво Тодоров  –  правоспособен юрист 

3.   Маринела Иванова – старши счетоводител 

 

   С горепосочената Заповед са определени и следните резервни членове: 

1.  Даниел Грънчаров  –  юрисконсулт 

   2. Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист 

 

Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на 

провежданото от нея открито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на 

валидни решения, няма основания определените резервни членове да присъстват и да 

вземат участие в работата ѝ.  

 

Запечатаната опаковка с единствената оферта, депозирана за участие в процедурата, 

при спазване и в изпълнение на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, беше предадена с протокол на 

Председателя на Комисията от служител в деловодството на Община Ихтиман в 11:00 часа. 

На публичната част от заседанието на Комисията, на основание чл. 54, ал. 2 от 

ППЗОП, не присъства/т представител/и на Участника, депозирал офертата и/или 

упълномощено/и от него лице/а. 

Други лица от кръга на правните субекти, на които визираната норма на ППЗОП 

предоставя правна възможност да присъстват при провеждането на публичните заседания по 

отваряне на опаковките, съдържащи офертите за участие в процедурите по ЗОП, не 

присъстват/не изпращат представители на днешното заседание на Комисията. 

Председателят на Комисията, след предоставен толеранс от 10 мин. за евентуално 

закъснели представители на Участника и/или средствата за масово осведомяване, откри 

заседанието в 11:10 часа, запознавайки членовете на настоящия помощен орган със 
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съдържанието на съставения на основание чл. 48, ал. 1 от ППЗОП входящ регистър на 

офертите, съобщавайки им името (фирменото наименование) на единственият Участник, 

депозирал оферта за участие в процедурата в рамките на публично оповестения в 

Обявлението за поръчка краен срок – 17:00 ч. на 04.02.2019 г., а именно:  

 

№ УЧАСТНИК Вх. №, дата и час 

1. 
„ЯГУАР  02“ ЕООД  

гр. Ихтиман, ул. „Ивайло“ № 60 

Вх. № Юл-37 от 04.02.2019 г., 

подадена в 13:51 ч. 

 

След запознаване с данните и информацията, отразени в предоставения им регистър 

на офертите, всеки един от членовете на Комисията подписа декларация за липса на 

конфликт на интереси с Участника, както и за спазване на задълженията, вменени с нормите 

на чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП, в съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, 

във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  

 

I. След извършване на гореописаните процедурни действия и направени уточнения 

относно редовността на единствената, депозирана за участие в процедурата оферта, а 

именно:  

(1) представена е в срок, 

(2) в запечатана, непрозрачна опаковка,  

която е  

(3) с ненарушена цялост, 

Комисията пристъпи към работа и отвори опаковката, съдържаща офертата на 

Участника, спазвайки следната процедурна последователност: 

 

Първото извършено от Комисията действие след отварянето на външната опаковка, 

съдържаща офертата на Участника, бе да провери нейната комплектуваност и наличието на 

изискуемите на основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, 

документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“.  

След като констатира, че представената от „Ягуар 02“ ЕООД оферта е подредена по 

указания от Възложителя начин (основан на разпоредбите на ППЗОП) и ценовото му 

предложение е в отделен плик, отговарящ на изискванията на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 

39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, Председателят на комисията, на основание чл. 54, ал. 3, предл. 

първо от ППЗОП оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието 

на опаковката с офертата на Участника. 

Спазвайки нормативно регламентираната последователност за провеждане на 

процедурата, законодателно скрепена в чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, тримата членове на 

Комисията подписаха плика, обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри“, след което 

и Техническото предложение, съдържащо се в офертата бе подписано от тях в цялост. 

След извършване на гореописаните действия, в 11:35 ч. приключи публичната част от 

работата на Комисията и Председателят ѝ закри заседанието. 

 

Комисията продължи работа по същество при закрити врати, като в съответствие и в 

изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, във връзка с чл. 104, ал. 1 от ЗОП извърши проверка 

за съответствието на представените в офертата документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, утвърдени от Възложителя, 

респ. извърши констатации за пълнотата и редовността на представените документи за 

допустимост, съобразно изискванията на Документацията за участие в процедурата. 

Въз основа на подробния експертен анализ, извършен от настоящият помощен орган 

по отношение на данните и информацията, обективирани в представената в офертата Единна 

европейска декларация за обществени поръчки, едновременно и на основание констатациите 
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на Комисията, досежно съответствието на визираните документи с разписаните и утвърдени 

от Възложителя изисквания, относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на 

офертата, в частта ѝ, съдържаща документите, доказващи изпълнението на одобрените 

условия към личното състояние и на минималните изисквания като критерии за подбор, 

констатира, че в представената от „Ягуар 02“ ЕООД оферта за изпълнение на 

дейностите от обхвата на възлагане с настоящата обществена поръчка, няма липсващи 

документи и/или несъответствия с поставените от Възложителя условия за 

допустимост, или други негови изисквания за участие в процедурата. 

 

III. Въз основа на така направените констатации и обосновани от нея изводи по 

отношение съответствието на представените от Участника документи, относими към 

личното състояние и критериите за подбор, утвърдени от Възложителя за целите на 

настоящата процедура в Обявлението и Документацията за участие, Комисията прие за 

установено следното: 

„Ягуар 02“ ЕООД отговаря на одобрените от Възложителя изисквания към личното 

състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане минимални изисквания 

като критерии за подбор, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на 

професионалната дейност, както и техническите и професионални способности за 

изпълнение на дейностите от предмета на възлагане, с оглед което Комисията допуска 

офертата му за разглеждане по същество, респ. до оценка на направеното от него 

Предложение за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена 

поръчка. 

 

IV. На основание така направените от нея изводи, отчитайки и вземайки предвид и 

направените от нея конкретни установявания, изводи и заключения, Комисията допуска до 

разглеждане Техническото предложение на Участника, депозирал оферта за участие в 

процедурата, а именно: „Ягуар 02“ ЕООД. 

 

Настоящият протокол се състави и подписа от всички членове на Комисията на 

06.02.2019 г. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател:  инж. Тони Кацаров …………П*………… 
        

Членове:       

1. Иво Тодорв ...............П*......................... 

 
        

  2. Маринела Иванова....................П*.......................   

  

 

 * Заличени данни, на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД. 
   

 

 

 

 

 



О Б Щ И Н А   И Х Т И М А Н 
 

 

П Р О Т О К О Л   № 2 
 

отразяващ работата на Комисията, определена за провеждане на открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползване, зимно поддържане и 

снегопочистване в населените места на територията на община Ихтиман, поддържане и 

стопанисване на депо за битови отпадъци гр. Ихтиман”, открита с Решение № 1727 от 

31.12.2018 г. на  Възложителя 

 

 

Днес, 14.02.2019 г., в 10:00 часа в заседателната зала на Община Ихтиман, находяща 

се в административната сграда на Общината на адрес: гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител”                 

№ 123, етаж ІV, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № 134/05.02.2019 

г. на Кмета на Общината, за преглед, оценка и класиране на офертите, депозирани за участие 

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и 

сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, зимно 

поддържане и снегопочистване в населените места на територията на община Ихтиман, 

поддържане и стопанисване на депо за битови отпадъци гр. Ихтиман”, открита с Решение 

№ 1727 от 31.12.2018 г.  на Кмета на Община Ихтиман. 

 

Комисията, определена с цитираната Заповед, заседава в следния състав: 

 

          Председател:  1. инж. Тони Кацаров – зам. Кмет на Община Ихтиман  

         Членове:  

2.   Иво Тодоров  –  правоспособен юрист 

3.   Маринела Иванова – старши счетоводител 

 

Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на 

провежданото нейно закрито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на 

валидни решения, няма основания определените с горепосочената Заповед резервни членове 

да присъстват и да вземат участие в работата й.  

 

След извършване на посочената в предходния абзац формална проверка, важима за 

спазване на процедурния ред по законосъобразно провеждане на процедурата,  

Председателят на Комисията откри заседанието в 10:05 часа. 

 

На основание Решението, прието от нея на проведеното предходно заседание и  

обективирано в Протокол № 1 от 06.02.2019 г., изразяващо се в направено до Възложителя 

предложение Участникът, подал оферта в процедурата – „Ягуор 02“ ЕООД да бъде 

допуснат до етап преглед и оценка на представеното от него Техническо предложение, 
Комисията, в качеството си на помощен орган на Възложителя, продължи работата в 

настоящето заседание, целта на което е да се извърши преглед на направеното от допуснатия 

Участник техническо предложение с конкретните изисквания и условия, поставени от 

Възложителя към изпълнението на дейностите, предмет на обществената поръчка.  

I. След така направеното процедурно уточнение, Комисията пристъпи към преглед по 

същество на документите, формиращи Техническото предложение на „Ягуар 02“ ЕООД, в 

резултат от която проверка установи, че същото отговаря на условията за пълнота и 

комплектованост, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и 

изискванията на Възложителя, обективирани в Раздел VI, т. 6.3. от Указанията за 

участие в процедурата. 
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Комисията констатира, че обсъжданото Техническо предложение, съдържащо се в 

допуснатата до участие оферта включва в съдържанието си: 

а) Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по утвърдения за целите на  

процедурата образец № 3; 

б) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена 

по образец № 4; 

в) Декларация за срока на валидност на офертата – по образец № 5; 

г) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда и закрила на заетостта и условията на труд - по образец № 6 

 

 

*********************************************************************** 

 

II. След така извършената от нея формална проверка за съответствие на Техническото 

предложение на допуснатия Участник с изискванията за пълнота на офертата от гледна точка 

изискуемото ѝ съдържание, в съответствие с нормата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и 

предварително обявените условия на Възложителя, утвърдени в Раздел VI, т. 6.3. от 

Указанията за участие в процедурата, Комисията счита, че техническото предложение 

отговаря на предварително обявените условия и изисквания от Възложителя и «ЯГУАР 02» 

ЕООД се допуска до отваряне на плика «Предлагани ценови параметри» от офертата му за 

участие. 

 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията реши публичното заседание на 

комисията за отваряне на ценовото предложение на допуснатия участник да се проведе на 

19.02.2019 г. от 09:00 часа  в административната сграда на Общината на адрес: гр. Ихтиман, 

ул. „Цар Освободител” № 123, етаж ІV. Заседанието е публично и на него могат да 

присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масово осведомяване. 

 

Да се оповестят датата, часа, и мястото на отваряне на ценовите предложения чрез 

публикуване на съобщение на сайта на Община Ихтиман на интернет адрес: www.ihtiman-

obshtina.com в „Профила на купувача“ към преписката на обществената поръчка не по-късно 

от 2 /два/ работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения. 

 

Настоящият протокол се състави и подписа от всички членове на Комисията на 

14.02.2019 г. 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател:  инж. Тони Кацаров …………П*………… 
        

Членове:       

1. Иво Тодорв ...............П*......................... 

 
        

  2. Маринела Иванова....................П*.......................   

  

 

 * Заличени данни, на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД. 

 

    

http://www.ihtiman-obshtina.com/
http://www.ihtiman-obshtina.com/


О Б Щ И Н А   И Х Т И М А Н 
 

 

П Р О Т О К О Л   № 3 
 

отразяващ работата на Комисията, определена за провеждане на открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползване, зимно поддържане и 

снегопочистване в населените места на територията на община Ихтиман, поддържане и 

стопанисване на депо за битови отпадъци гр. Ихтиман”, открита с Решение № 1727 от 

31.12.2018 г. на  Възложителя 

 

 

Днес, 19.02.2019 г., в 09:00 часа в заседателната зала на Община Ихтиман, находяща 

се в административната сграда на Общината на адрес: гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител”                 

№ 123, етаж ІV, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № 134/05.02.2019 

г. на Кмета на Общината, за преглед, оценка и класиране на офертите, депозирани за участие 

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и 

сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, зимно 

поддържане и снегопочистване в населените места на територията на община Ихтиман, 

поддържане и стопанисване на депо за битови отпадъци гр. Ихтиман”, открита с Решение 

№ 1727 от 31.12.2018 г.  на Кмета на Община Ихтиман. 

 

Комисията, определена с цитираната Заповед, заседава в следния състав: 

 

          Председател:  1. инж. Тони Кацаров – зам. Кмет на Община Ихтиман  

         Членове:  

2.   Иво Тодоров  –  правоспособен юрист 

3.   Маринела Иванова – старши счетоводител 

 

Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на 

провежданото от нея открито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на 

валидни решения, няма основания определените резервни членове да присъстват и да вземат 

участие в работата й.  

 

На публичната част от заседанието на Комисията, на основание чл. 57, ал. 3, изр. 

второ, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, не присъства/т представител/и на Участника, 

подал оферта в процедурата и/или упълномощено/и от него лице/а. 

Други лица от кръга на правните субекти, на които визираните норми на ППЗОП 

предоставят правна възможност да присъстват при провеждането на публичните заседания 

по отваряне и оповестяване съдържанието на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ на допуснатите Участници в процедурата, също не присъстват на днешното 

заседание на Комисията. 

 

I. След установяване на гореописаните факти, Председателят на Комисията, след 

предоставен толеранс от 10 мин. за евентуално закъснели представители на Участника и/или 

средствата за масово осведомяване, откри заседанието в 09:10 часа, припомняйки на 

членовете на Комисията следните факти и обстоятелства:  

1. Констатациите на настоящия помощен орган, отразени в Протокол №1 от 06.02.201 

г. и Протокол № 2 от 14.02.2019 г., относими към съответствието на Участника, спрямо 

одобрените от Възложителя в Обявлението за обществена поръчка условия към личното 

състояние и минималните изисквания касаещи годността (правоспособността) за 

упражняване на професионалната дейност и за технически и професионални способности, 

съответно и аналогично обективирани и в относимите текстове от Документацията за 
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участие в процедурата, като изтъкна мотивите на Комисията, обосновали решенията ѝ по 

отношение допустимостта на единствения Икономически оператор, депозирал оферта за 

участие в настоящата процедура, съобразно покриването от негова страна на одобрените и 

влезли в сила критерии за подбор и допустимост. 

 

*********************************************************************** 

 

II. След извършване на описаните по-горе действия, Комисията пристъпи към 

отваряне на плика с надпис «Предлагани ценови параметри» на единственият участник подал 

оферта, резултат на което се установи следното: 

       II.1. Предлагани ценови параметри от „ЯГУАР 02“ ЕООД: 

       След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията 

установи, че Ценовото предложение на Участника е представено съгласно условията за 

участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. 

оригинал, по приложения образец от Документацията за участие в процедурата /обр. № 7/. 

       Председателят на Комисията  оповести предлаганите от „ЯГУАР 02“ ЕООД 

еденични цени за всяка от дейностите, включени в предмета на обществена поръчка както 

следва: 
 

№ Видове дейности Мярка 

Единична 

цена в  

лв. без 

ДДС 

1. Дейност „Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО до преходна станция град Ихтиман” 

1.1 Събиране и извозване на отпадъци от съдове тип “бобър” 1,1 куб.м. брой 9,45 

1.2 Събиране и извозване на отпадъци за кофи тип „мева”  брой 1,20 

1.3 Събиране и извозване на отпадъци за контейнери тип 4 куб. м. брой 36,00 

1.4 Събиране и извозване на отпадъци от улични кошчета брой 0,80 

2. Дейност „Поддържане чистотата на обществените места” 

2.1 Ръчно метене на тротоари, площи, площади, спирки в гр. Ихтиман 100 кв.м 6,20 

2.1 Машинно метене на улични платна, площади и пешеходни зони 100 кв.м 1,00 

2.3 Механизирано миене със специализирани автомобили  100 кв.м 1,50 

2.4 Уборка на улични и тротоарни площи 100 кв.м 6,20 

3. Дейност „Зимно поддържане и снегопочистване” 

3.1 Еднократно снегопочистване на 1 км. км. 24,25 

3.2 Еднократно опесъчаване с пясък и сол на 1 км. км. 45,25 

3.3 Натоварване и превоз на 1 куб. м. сняг на 1 км. км. 3,60 

3.4 
Снегопочистване със специализирана почистваща техника за селата на 1 

машиночас 
маш.час 75,00 

4. Дейност „Поддържане на депото за битови отпадъци – местност Садината” 

4.1 Работа с булдозер за 1 машиночас маш. час 112,50 

4.2 Запръстяване на депото 
маш. 

смяна  
450,00 

5. Дейност „Почистване на микросметища на територията на община Ихтиман” 

5.1 Работа с булдозер за 1 машиночас маш. час 112,50 

5.2 Работа с челен товарач за 1 машиночас маш. час 75,00 

5.3 Натоварване на отпадъци  с багер на 1 тон тон 1,80 
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5.4 Натоварване на отпадъци  с челен товарач на 1 тон тон 1,80 

5.5 Ръчно товарене на 1 тон отпадъци тон 6,50 

5.6 Извозване на 1 тон отпадъци на 1 км. разстояние км 1,20 

6. Натоварване и извозване на отпадъци до РЦУО – Самоков 

6.1 
Натоварване и пресоване на отпадъци на 1 тон за транспорт до РЦДУ – 

Самоков 
тон 9,80 

6.2 Извозване на 1 тон отпадъци на 1 км. Разстояние до РЦДУ – Самоков км 0,65 

 

След оповестяване на ценовото предложение приключи публичната част от 

заседанието на Комисията и последната продължи работата си в закрито заседание.  

Комисията установи, че ценовото предложение отговаря на предварително обявените 

условия на Възложителя.  

Съобразно избрания критерий за възлагане на обществената поръчка – „най-ниска 

цена” Комисията пристъпи към оценка по подпоказателите както следва:  

Т1 = 5 x Cmin/Cn = 5 х 1 = 5 

Т2 = 5 x Cmin/Cn = 5 х 1 = 5 

Т3 = 5 x Cmin/Cn = 5 х 1 = 5 

Т4 = 5 x Cmin/Cn = 5 х 1 = 5 

Т5 = 5 x Cmin/Cn = 5 х 1 = 5 

Т6 = 5 x Cmin/Cn = 5 х 1 = 5 

Т7 = 5 x Cmin/Cn = 5 х 1 = 5 

Т8 = 5 x Cmin/Cn = 5 х 1 = 5 

Т9 = 5 x Cmin/Cn = 5 х 1 = 5 

Т10 = 5 x Cmin/Cn = 5 х 1 = 5 

Т11= 5 x Cmin/Cn = 5 х 1 = 5 

Т12 = 5 x Cmin/Cn = 5 х 1 = 5 

Т13= 4 x Cmin/Cn = 4 х 1 = 4 

Т14= 4 x Cmin/Cn = 4 х 1 = 4 

Т15= 4 x Cmin/Cn = 4 х 1 = 4 

Т16= 4 x Cmin/Cn = 4 х 1 = 4 

Т17= 4 x Cmin/Cn = 4 х 1 = 4 

Т18= 4 x Cmin/Cn = 4 х 1 = 4 

Т19= 4 x Cmin/Cn = 4 х 1 = 4 

Т20= 4 x Cmin/Cn = 4 х 1 = 4 

Т21= 4 x Cmin/Cn = 4 х 1 = 4 

Т22= 4 x Cmin/Cn = 4 х 1 = 4 

           

          Комплексната оценка по показател „Най-ниска цена“ се изчислява като сбор от оценки 

по подпоказатели, както следва: 

KO = Т1 + Т2 + Т3 + Т4 + Т5 +………………………….., следователно: 

KO = 5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4= 100 точки. 

 

          На основание чл. 58, ал.1 от ППЗОП, Комисията класира на първо място участника 

„Ягуар 02” ЕООД с обща комплексна оценка 100 точки, формираща се от сбора на 

единичните цени без ДДС по дейностите включени в обхвата на настоящата обществена 

поръчка.  
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Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на 

обществената поръчка с класирания на първо място участник  - „ЯГУАР 02” ЕООД.  

             

            Настоящият протокол се състави и подписа от всички членове на Комисията на 

19.02.2019 г. 

  

  

КОМИСИЯ: 

 

Председател:  инж. Тони Кацаров …………П*………… 
        

Членове:       

1. Иво Тодорв ...............П*......................... 

 
        

  2. Маринела Иванова....................П*.......................   

  

 

     

 

                                                                 * Заличени данни, на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.

   


