ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗОРНИЦА"
гр. Пловдив, ул. "Георги Кондолов" № 45, тел.: 032/692-757, e-mail: zornica_plovdiv@abv.bg

П Р О Т О К О Л № 1 от 08.06.2020 г.
от дейността на комисия, назначена със Заповед № 242 от 01.06.2020г. на възложителя –
директора на ДГ „Зорница“ за разглеждане, оценка и класиране на офертите, постъпили за
участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП по реда на глава
„Двадесет и пета“ от ЗОП – Публично състезание.
На дата 01.06.2020г., в 10:00ч., в сградата на ДГ „Зорница“, находяща се в гр. Пловдив,
ул. „Георги Кондолов“ № 45, в учителска стая започна своята работа Комисията, назначена
със Заповед № 242 от 01.06.2020г. на възложителя – директора на ДГ „Зорница“, със задача да
отвори, разгледа, оцени и класира офертите, които са постъпилили за участие в обществена
поръчка на стойност чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, провеждана по реда на глава „Двадесет и пета“
от ЗОП (публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП) с обект: доставка, с
предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ЗОРНИЦА“ – гр. Пловдив
по пет обособени позиции:
Обособена позиция 1 „Доставки на мляко и млечни хранителни продукти”;
Обособена позиция 2 „Доставки на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца”;
Обособена позиция 3 „Доставки на хляб и тестени изделия”;
Обособена позиция 4 „Доставки на пресни плодове и зеленчуци”;
Обособена позиция 5 „Доставки на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни
продукти”.
Комисията е в следния състав:
Председател:
Милка Тодорова–Добрикова – адвокат, външен експерт по чл. 51, ал. 2 от ППЗОП;
Членове:
Венета Айдарова - Административен секретар в ДГ „Зорница“;
Екатерина Царева - старши учител в ДГ „Зорница“;
На публичната част от заседанието на комисията присъства Кристина Иванова Дончева
– упълномощен представител на участника „Мира Фууд“ ЕООД съгласно изрично
пълномощно от управителя на дружеството, издадено на 01.06.2020г. за посочената
обществена поръчка.
В изпълнение на задачата, възложена със Заповед № 242 от 01.06.2020г. – да отвори,
разгледа, оцени и класира получените в посочената по-горе обществена поръчка оферти,
съгласно изискванията на възложителя, посочени в решение за откриване на процедура изх.
№ 239/08.05.2020г. за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от
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ЗОП (публикувано с ID № 976096 в РОП на АОП) и обявление за поръчка изх. № 240 от
08.05.2020г. (публикувано с ID № 976108 в РОП на АОП), във връзка с Методически указания на
Агенцията по обществени поръчки относно прилагането на ЗМДВИП при възлагане на
обществени поръчки, публикувани на 09.04.2020г., 14.04.2020г. и 28.04.2020г., и указанията за
участие в обществената поръчка, Комисията извърши следното.
І. Откриване на заседанието:
Комисията започна своята работа след като получи протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП
и представените оферти.
Председателят на Комисията откри заседанието и запозна присъстващите със
съдържанието на Заповед № 242 от 01.06.2020г. на възложителя-директора на ДГ.
Председателят на комисията получи регистъра по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП, протокола по чл. 48,
ал. 6 от ППЗОП и офертите за участие в обществена поръчка, представени преди изтичането
на крайния срок за подаване на оферти.
Установи се, че в определения от Възложителя краен срок за получаване на офертите до 16:00
часа на 29.05.2020г., са подадени общо 4 /четири/ оферти за всички обособени позиции.
Предложенията са подадени в непрозрачни опаковки (пликове) и с ненарушена цялост от
следните участници:
Адрес за
кореспонденция,
телефон, факс,
електронен адрес,
посочени върху
плика

Начин на
подаване на
офертата
(лично/
пълномощно/
по пощата)

Име на
организацията
подала оферта

Дата на
получаване

ДГ-20-361

„СИМИД АГРО”
ЕООД

28.05.2020г.

12:15

гр. Пловдив, ул.
„Кукленско шосе“ №
3

лично

369

„С плюс Н“ ООД

29.05.2020г.

15:45

гр. Пловдив, бул.
„България“ № 186,
ет. 2, ап. 6

лично

370

„МИРА ФУУД“
ЕООД

29.05.2020г.

15:55

371

„ФАНТАСТИКА
2002“ ЕООД

29.05.2020г.

15:55

ОФЕРТА
Вх. №

Час на
получаване

гр. Пловдив, ул.
„Васил Левски“ №
174
гр. Пловдив, ул.
„Васил Левски“ №
174

Обособена
позиция
№

позиция 3

позиция 4

лично

позиции
1, 2, 4 и 5

лично

позиции
1, 2, 4 и 5

Комисията констатира, че предложенията са подадени в срок, в непрозрачни опаковки, с
ненарушена цялост, надписани в съответствие с всички изисквания на възложителя.
ІІ. След като членовете на Комисията се запознаха със списъка на участниците, подали
оферти за участие в обществената поръчка, попълниха и представиха декларации съгласно
чл. 103, ал. 2 от ЗОП за наличие или липса на обстоятелствата по чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от
ППЗОП.
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ІІІ. С оглед гореизложеното и на основание чл. 54 от ППЗОП, комисията пристъпи към
отваряне и разглеждане на подадените опаковки (оферти).
Председателят на комисията предложи на присъстващия представител на участника „МИРА
ФУУД“ ЕООД да подпише предложението за изпълнение на поръчката (техническите
предложения) и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри" на другите участници в
процедурата. Същият обяви, че не желае да подписва заедно с членовете на комисията.
Председателят на Комисията пристъпи към отваряне на опаковките, съдържащи офертите и
обяви тяхното съдържание по реда на постъпването им, както следва:
1. Оферта № 1 с вх. № ДГ-20-361 от 28 май 2020г., подадена от „СИМИД АГРО“ ЕООД:
Комисията установи, че офертата е представена в запечатана опаковка и съдържа отделен
запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с ненарушена цялост.
Председателят на комисията отвори опаковката и оповести, че тя съдържа оферта за
обособена позиция 3 „Доставки на хляб и тестени изделия”.
На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП приложеният плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“ беше подписан от членовете на комисията.
Председателят на Комисията обяви съдържанието на опаковката на участника, както следва:
1. Опис на представените документи;
2. Един брой компактдиск;
3. Представяне на участника;
4. Техническо предложение – предложение за изпълнение на поръчката;
На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на Комисията подписаха техническото
предложение на участника.
5. Плик „Предлагани ценови параметри“.
2. Оферта № 2 с вх. № 369 от 29 май 2020г., подадена от „С плюс Н“ ООД:
Комисията установи, че офертата е представена в запечатана опаковка и съдържа отделен
запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с ненарушена цялост.
Председателят на комисията отвори опаковката и оповести, че тя съдържа оферта за
обособена позиция 4 „Доставки на пресни плодове и зеленчуци”.
На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП приложеният плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“ беше подписан от членовете на комисията.
Председателят на Комисията обяви съдържанието на опаковката на участника, както следва:
1. Опис на представените документи;
2. Един брой компактдиск;
3. Представяне на участника;
4. Техническо предложение – предложение за изпълнение на поръчката;
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На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на Комисията подписаха техническото
предложение на участника.
5. Плик „Предлагани ценови параметри“.
3. Оферта № 3 с вх. 370 от 29 май 2020г., подадена от „МИРА ФУУД“ ЕООД:
Комисията установи, че офертата е представена в запечатана опаковка и съдържа отделни
запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, които са с ненарушена цялост.
Председателят на комисията отвори опаковката и оповести, че тя съдържа оферта за:
-

Обособена позиция 1 „Доставки на мляко и млечни хранителни продукти”;

-

Обособена позиция 2 „Доставки на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца”;

-

Обособена позиция 4 „Доставки на пресни плодове и зеленчуци”;

-

Обособена позиция 5 „Доставки на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани
хранителни продукти”.

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП приложените пликове с надпис „Предлагани ценови
параметри“ за ОП1, ОП2, ОП4 и ОП5 бяха подписани от членовете на комисията.
Председателят на Комисията обяви съдържанието на опаковката на участника, както следва:
1. Опис на представените документи;
2. Един брой компактдиск;
3. Представяне на участника;
4. Техническо предложение – предложение за изпълнение на поръчката за ОП1, ОП2, ОП4 и
ОП5;
На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на Комисията подписаха техническото
предложение на участника за всяка обособена позиция – 4 броя.
5. Плик „Предлагани ценови параметри“ – 4 броя плика за всяка обособена позиция.
4. Оферта № 4 с вх. № 371 от 29 май 2020г., подадена от „ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД:
Комисията установи, че офертата е представена в запечатана опаковка и съдържа отделни
запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, които са с ненарушена цялост.
Председателят на комисията отвори опаковката и оповести, че тя съдържа оферта за:
-

Обособена позиция 1 „Доставки на мляко и млечни хранителни продукти”;

-

Обособена позиция 2 „Доставки на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца”;

-

Обособена позиция 4 „Доставки на пресни плодове и зеленчуци”;

-

Обособена позиция 5 „Доставки на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани
хранителни продукти”.

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП приложените пликове с надпис „Предлагани ценови
параметри“ за ОП1, ОП2, ОП4 и ОП5 бяха подписани от членовете на комисията.
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Председателят на Комисията обяви съдържанието на опаковката на участника, както следва:
1. Опис на представените документи;
2. Един брой компактдиск;
3. Представяне на участника;
4. Техническо предложение – предложение за изпълнение на поръчката за ОП1, ОП2, ОП4 и
ОП5;
На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП членовете на Комисията подписаха техническото
предложение на участника за всяка обособена позиция – 4 броя.
5. Плик „Предлагани ценови параметри“ – 4 броя плика за всяка обособена позиция.
С извършването на тези действия приключи публичната част от заседанието на Комисията
на 01.06.2020 г.
На основание чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на комисията обяви следващото
заседание на комисията да се проведе на 04.06.2020г., в 13:30 часа.
******
ІV. В периода 04.06.2020г. – 05.06.2020г. Комисията продължи своята работа в закрити
заседания за разглеждане на документите съгласно чл. 39, ал. 2 от ППЗОП – за съответствие с
изискванията към личното състояние на участниците и критериите за подбор, в посочения
състав съгласно заповед № 242 от 01.06.2020г. на възложителя.
Комисията констатира следното:
ІV.1. По отношение офертата на „СИМИД АГРО” ЕООД.
1. Приложен е списък/опис на съдържащите се в опаковката документи, подписан от единия
управител на дружеството;
Комисията извърши справка в Търговския регистър и установи, че дружеството се управлява
заедно и поотделно от двама управители съгласно учредителния акт.
2. Участникът представя един брой ЕЕДОП, записан в PDF файл, подписан с валидни
електронни подписи от двамата управители на дружеството в качеството им на задължени
лица тоест изпълнени са изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП във връзка с чл. 54, ал.
2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП.
Проверка на ЕЕДОП.
 Участникът е представил изискуемата информация по отношение на липсата на
основания за задължително отстраняване от процедурата и липсата на основания за
незадължително

отстраняване,

посочени

от

Възложителя

в

обявлението

и

документацията за участие в процедурата;
 Участникът посочва, че няма да ползва капацитета на други субекти, както и
подизпълнители (съгласно отбелязаното в част ІІ, съответно раздел „В“ и раздел „Г“
на ЕЕДОП);
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 По отношение преценката относно покриване на критериите за подбор:
o

Годност (правоспособността) за упражняване на професионална дейност (чл.
60 от ЗОП):

-

В ЕЕДОП участникът е посочил обект по чл. 12 от Закон за храните (хлебозавод в гр.
Пловдив, ул. „Кукленско шосе“ № 3), притежаващ удостоверение за регистрация №
01606/30.09.2016г., издадено от ОДБХ – Пловдив за производство и търговия с храни, с
обхват на регистрацията, всички групи храни от предмета на поръчката.
o

-

Изисквания към техническите и професионални способности (чл. 63 от ЗОП):

В ЕЕДОП участникът е декларирал, че притежава транспортни средства – 3 броя,
които ще бъдат на разположение за целия срок на договора за обществена поръчка,
притежаващи и съответните разрешителни за превоз на хранителни продукти от
посочената група храни. Посочени са удостоверенията по чл. 12 от ЗХ – удостоверение
№ 1627003883/26.01.2010г. - 2 бр. и удостоверение № 2587 от 24.07.2012г.
3. Оферта, която включва:
 Техническо предложение – изготвено по образец, представено в оригинал и
подписано от единия управител на участника „СИМИД АГРО“ ЕООД;

На основание констатираното съответствие и като взе предвид поставените от
възложителя условия и изисквания, след извършения преглед и проверка на представения
ЕЕДОП, Комисията установи, че участникът „СИМИД АГРО“ ЕООД отговаря на изискванията
към лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, поради което
единодушно реши участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата.

ІV.2. По отношение офертата на „С плюс Н” ООД.
1. Приложен е списък/опис на съдържащите се в опаковката документи, подписан от единия
управител на дружеството;
Комисията извърши справка в Търговския регистър и установи, че дружеството се управлява
заедно и поотделно от двама управители съгласно учредителния акт.
2. Участникът представя един брой ЕЕДОП, записан в PDF файл, подписан с валидни
електронни подписи от двамата управители на дружеството в качеството им на задължени
лица тоест изпълнени са изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП във връзка с чл. 54, ал.
2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП.
Проверка на ЕЕДОП.
 Участникът е представил изискуемата информация по отношение на липсата на
основания за задължително отстраняване от процедурата и липсата на основания за
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незадължително

отстраняване,

посочени

от

Възложителя

в

обявлението

и

документацията за участие в процедурата;
 Участникът посочва, че няма да ползва капацитета на други субекти, както и
подизпълнители (съгласно отбелязаното в част ІІ, съответно раздел „В“ и раздел „Г“
на ЕЕДОП);
 По отношение преценката относно покриване на критериите за подбор:
o Годност (правоспособността) за упражняване на професионална дейност
(чл. 60 от ЗОП):
-

В ЕЕДОП участникът е посочил обект по чл. 12 от Закон за храните (обект – склад №
91, находящ се на стоково тържище Първенец, с. Първенец, община Родопи, област
Пловдив), притежаващ удостоверение за регистрация № 0653/27.01.2014г., издадено
от ОДБХ-Пловдив за производство и търговия с храни, с обхват на регистрацията,
всички групи храни от предмета на поръчката/обособената позиция.
o

-

Изисквания към техническите и професионални способности (чл. 63 от ЗОП):
В ЕЕДОП участникът не е посочил транспортни средства, които ще бъдат на
разположение за целия срок на договора за обществена поръчка съгласно
изискванията на възложителя и документацията за участие, посочени в обявление за
поръчка, раздел III.1.1 – „Годност за упражняване на професионална дейност“, т. 1.2.
„Участникът трябва да има собствен или нает транспорт за целия срок на
договора…..“: в представения електронен ЕЕДОП, участникът е декларирал, че
притежава транспортни средства, но не е попълнил информация за същите съгласно
изискванията на възложителя.

3. Оферта, която включва:
 Техническо предложение – изготвено по образец, представено в оригинал и подписано
от единия управител на участника „С плюс Н“ ООД;
В резултат от извършената проверка и констатациите, Комисията реши на основание чл.
104, ал. 4 във връзка с ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП да предостави възможност на
участника „С плюс Н“ ООД да отстрани по реда на чл. 104, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 9
от ППЗОП следната констатирана непълнота и/или несъответствие на информацията с
изискванията на Възложителя:
1. Да посочи транспортни средства, които ще бъдат на разположение за целия срок на
договора

за

обществена

поръчка

съответната

обособена

позиция

съгласно

документацията за обществена поръчка;

ІV.3. По отношение офертата на „ФАНТАСТИКА 2002” ЕООД.
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1. Приложен е списък/опис на съдържащите се в опаковката документи, подписан от
управителя на дружеството;
Комисията извърши справка в Търговския регистър и установи, че дружеството се управлява
и представлява от един управител, едноличен собственик на капитала съгласно
учредителния акт.
2. Участникът представя един брой ЕЕДОП, записан в PDF файл, подписан с валиден
електронен подпис на управителя на дружеството в качеството му на задължено лице тоест
изпълнени са изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 2 и чл. 55,
ал. 3 от ЗОП.
Проверка на ЕЕДОП.
 Участникът е представил изискуемата информация по отношение на липсата на
основания за задължително отстраняване от процедурата и липсата на основания за
незадължително

отстраняване,

посочени

от

Възложителя

в

обявлението

и

документацията за участие в процедурата;
 Участникът посочва, че няма да ползва капацитета на други субекти, както и
подизпълнители (съгласно отбелязаното в част ІІ, съответно раздел „В“ и раздел „Г“
на ЕЕДОП);
 По отношение преценката относно покриване на критериите за подбор:
o Годност (правоспособността) за упражняване на професионална дейност (чл. 60 от
ЗОП):
-

В ЕЕДОП участникът е посочил обект по чл. 12 от Закон за храните (складова база в гр.
Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 174), притежаващ удостоверение за регистрация №
0963/20.01.2016г., издадено от ОДБХ-Пловдив за търговия с храни на едро, с обхват на
регистрацията, всички групи храни от предмета на поръчката – обособените позиции,
за които е подадена офертата за участие.
o

-

Изисквания към техническите и професионални способности (чл. 63 от ЗОП):
В ЕЕДОП участникът е посочил транспортни средства – 2 броя товарни автомобили
(хладилни, собствени) – категория 1, които ще бъдат на разположение за целия срок
на договора за обществена поръчка, притежаващи и съответните разрешителни за
превоз на

хранителни продукти от посочените групи храни. Посочени са

удостоверенията по чл. 12 от ЗХ – удостоверение за регистрация № 3400/14.01.2015г. и
удостоверение за регистрация № 4063/05.10.2017г., издадени от ОДБХ – Пловдив.
3. Оферта, която включва:
 Техническо предложение – изготвено по образец, представено в оригинал и
подписано от едноличния собственик и управител на участника „ФАНТАСТИКА 2002“
ЕООД;
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На основание констатираното съответствие и като взе предвид поставените от
възложителя условия и изисквания, след извършения преглед и проверка на представения
ЕЕДОП, Комисията установи, че участникът „ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД отговаря на
изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя,
поради което единодушно реши участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в
процедурата.
ІV.4. По отношение офертата на „МИРА ФУУД” ЕООД.
1. Приложен е списък/опис на съдържащите се в опаковката документи, подписан от
управителя на дружеството;
Комисията извърши справка в Търговския регистър и установи, че дружеството се управлява
и представлява от един управител, едноличен собственик на капитала съгласно
учредителния акт.
2. Участникът представя един брой ЕЕДОП, записан в PDF файл, подписан с валиден
електронен подпис на управителя на дружеството в качеството му на задължено лице тоест
изпълнени са изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 2 и чл. 55,
ал. 3 от ЗОП.
Проверка на ЕЕДОП.
 Участникът е представил изискуемата информация по отношение на липсата на
основания за задължително отстраняване от процедурата и липсата на основания за
незадължително

отстраняване,

посочени

от

Възложителя

в

обявлението

и

документацията за участие в процедурата;
 Участникът посочва, че няма да ползва капацитета на други субекти, както и
подизпълнители (съгласно отбелязаното в част ІІ, съответно раздел „В“ и раздел „Г“
на ЕЕДОП);
 По отношение преценката относно покриване на критериите за подбор:
o Годност (правоспособността) за упражняване на професионална дейност (чл. 60 от
ЗОП):
-

В ЕЕДОП участникът е посочил обект по чл. 12 от Закон за храните (складова база в гр.
Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 174, склад № 3), притежаващ удостоверение за
регистрация № 0964/20.01.2016г., издадено от ОДБХ-Пловдив за търговия с храни на
едро, с обхват на регистрацията, всички групи храни от предмета на поръчката –
обособените позиции, за които е подадена офертата за участие.
o

-

Изисквания към техническите и професионални способности (чл. 63 от ЗОП):
В ЕЕДОП участникът е посочил транспортни средства – 2 броя товарни автомобили –
хладилни автомобили, собствени, които ще бъдат на разположение за целия срок на
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договора

за

обществена

поръчка,

притежаващи

и

съответните

разрешителни/удостоверения за превоз на хранителни продукти от посочените групи
храни. Посочени са удостоверенията по чл. 12 от ЗХ – удостоверение за регистрация №
4364/21.01.2019г. и удостоверение за регистрация № 4011/30.06.2017г., издадени от
ОДБХ – Пловдив.
3. Оферта, която включва:
 Техническо предложение – изготвено по образец, представено в оригинал и
подписано от едноличния собственик и управител на участника „МИРА ФУУД“ ЕООД;
На основание констатираното съответствие и като взе предвид поставените от
възложителя условия и изисквания, след извършения преглед и проверка на представения
ЕЕДОП, Комисията установи, че участникът „МИРА ФУУД“ ЕООД отговаря на изискванията
към лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, поради което
единодушно реши участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата.
С оглед гореизложеното и направените констатации от комисията, в срок до 5 работни дни от
получаването на настоящия протокол участниците, по отношение на които е констатирано
несъответствие или липса на информация, имат възможност да представят на Комисията нов
ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.
Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които
са настъпили след крайния срок за получаване на офертите. Документите се представят в
плик, върху който се изписва наименованието на участника, адрес за кореспонденция,
телефон, имейл, наименование на обществената поръчка, както и надпис „допълнителни
документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП“. На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП настоящият
протокол ще бъде изпратен на участниците в деня на публикуването му в профила на
купувача.
С това комисията приключи своята работа за деня.
Председателят определи следващото заседание на комисията да се проведе на първия
работен ден след изтичане на 5- работни дни от получаването на настоящия протокол от
участниците.
Настоящият протокол се състои от десет страници. Протоколът е съставен в процеса на
работа по провежданe на процедурата на етап допустимост на офертите относно изисквания
за лично състояние и съответствие с критерии за подбор, като се завърши в пълен обем на
дата 08.06.2020г., когато се подписа от всички членове, участвали в заседанията на комисията.

ЗА КОМИСИЯТА:

Заличен чл. 37 от ЗОП

1. Милка Тодорова……...п……........

Заличен чл. 37 от ЗОП

2. Венета Айдарова ……п………...
Заличен чл. 37 от ЗОП

3. Екатерина Царева..............п..............
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