ПРОТОКОЛ № 1
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 612 от 29.03.2019 г. на кмета на Община Силистра
– д-р Юлиян Найденов Найденов, чрез За кмет Денка Димитрова Михайлова (на основание Заповед №ЗК580 от 26.03.2019 г.) за отваряне, разглеждане и оценка на получените за участие оферти и класиране на
участниците в обществена поръчка за „услуга” по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП) с предмет „Избор на изпълнител за информация и публичност по проект ,,Silistra Eco-friendly-Viable-Electrical - Navodari Transport – Екологично чист транспорт в трансгранична
зона Наводари - Силистра, проектен код ROBG – 432 по Interreg V – A Румъния-България”, по
обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – „Изработка на информационна дипляна“;
Обособена позиция № 2 – „Изработка на информационни и промоционални материали “;
Обособена позиция № 3 – „Организиране и провеждане на събития”.
На 29.03.2019 г. от 13.30 ч. в Заседателната зала (ст.202) на административната сграда на Община
Силистра, се проведе публично заседание на комисия назначена със Заповед № ЗК- 612 от 29.03.2019 г. на
кмета на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, чрез за кмет Денка Димитрова Михайлова
(на основание Заповед №ЗК-580 от 26.03.2019 г.) за отваряне, разглеждане и оценка на получените за
участие оферти и класиране на участниците в обществена поръчка за „услуга” по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1
от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Избор на изпълнител за информация и
публичност по проект ,,Silistra - Eco-friendly-Viable-Electrical - Navodari Transport – Екологично чист
транспорт в трансгранична зона Наводари - Силистра, проектен код ROBG – 432 по Interreg V – A
Румъния-България”, по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – „Изработка на информационна дипляна“;
Обособена позиция № 2 – „Изработка на информационни и промоционални материали “;
Обособена позиция № 3 – „Организиране и провеждане на събития”Комисията заседава в следния
състав:
Председател: Татяна Енчева Стоянова – н-к отдел „Европейски проекти и програми” при Община
Силистра.
Членове:
1. Николай Михайлов Николов – директор дирекция „Правна” при Община Силистра;
2. Лилия Людмилова Траянова – ст. експерт „Европейски проекти и програми” при Община
Силистра.
Срок за работа на комисията – 120 календарни дни.
Председателят на комисията получи Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, придружен от входящия
регистър за лицата подали оферти за участие. За участие в определения срок са получени оферти от:
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„ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД, гр. Шумен, с Вх.№К- 2382 от 18.03.2019 г. в 11:05 ч.;
„ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” ЕООД, гр. София, с Вх.№К- 2518 от 21.03.2019 г. в 11:11 ч.;
„АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ” ООД, гр. София, с Вх.№К- 2520 от 21.03.2019 г. в 11:13 ч.;
„ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ” ООД, гр. София, с Вх.№К-2579 от 25.03.2019 г. в 09:15 ч.;
„ИВЕНТИВО” ЕООД, гр. София, с Вх.№К- 2641 от 26.03.2019 г. в 11:41 ч.;
„ТОП ДИЗАЙН БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Силистра, с Вх.№К- 2662 от 26.03.2019 г. в 15:43 ч.;
СНЦ „ПАРАЛЕЛ - СИЛИСТРА”, гр. Силистра, с Вх. №К- 2684 от 27.03.2019 г. в 10:20 ч.;
„СКАЙ ТРАВЕЛ” ЕООД, гр. София, с Вх.№К- 2694 от 27.03.2019 г. в 11:48 ч.;
„ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД, гр. София, с Вх.№К- 2729 от 28.03.2019 г. в 10:05 ч.;
„ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ” ЕООД, гр. Стара Загора, с Вх.№К- 2735 от 28.03.2019 г. в 10:30 ч.;
„КА ЕЛ ОФИС” ООД, гр. София, с Вх.№К- 2736 от 28.03.2019 г. в 10:30 ч.;
„КАМУРА ХОЛИДЕЙЗ” ЕООД, гр. Несебър, с Вх.№К- 2744 от 28.03.2019 г. в 11:08 ч.;
„КОВАЧЕВ ПРЕС” ООД, гр. Силистра, с Вх.№К- 2762 от 28.03.2019 г. в 15:17 ч..

На заседанието присъстваха представители на участниците: „КОВАЧЕВ ПРЕС” ООД (управител) и
„КАМУРА ХОЛИДЕЙЗ” ЕООД (упълномощен представител). Не присъстваха представители на
средствата за масово осведомяване.
Г-жа Стоянова гласно изчете заповедта за работа на комисията и Списъка на получените оферти за участие
в обществената поръчка, след което тя и членовете на комисията попълниха и подписаха Декларация по
чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Комисията установи, че всички оферти са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от
ППЗОП – в запечатани непрозрачни опаковки.
Съгласно Раздел VI.3) на Обявлението за поръчката, възложителят допуска оценката на ценовите
предложения на участниците, да се извърши преди провеждане на предварителния подбор (чл. 104, ал. 2 от
ЗОП). Проверката за наличие на основания за отстраняване и за съответствие с критериите за подбор се
извършва по начин, който не се влияе от резултатите от оценката на ценовите предложения.
Комисията продължи своята работа при условията на чл. 61 от ППЗОП, като пристъпи към отваряне на
запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване и оповестяване на тяхното съдържание,
включително предложенията на участниците по съответния показател за оценка на офертите.
I. Оферта с Вх.№К- 2382 от 18.03.2019 г. от „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД, за участие по обособена
позиция № 2 на процедурата.
Комисията отвори опаковката и констатира: всички декларирани данни са от името на представляващия
«ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ» ООД; всички документи, включително Техническо и Ценово предложие са
подписани и подпечатани от името на представляващия «ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ» ООД. След справка в
Търговски регистър към Агенция по вписванията се установи, че „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД и «ЕС ПИ
КОНСУЛТ БГ» ООД са регистрирани в Регистъра под различни Единни идентификационни кодове (ЕИК).
Допуснатото несъответствие, изразяващо се в подаването на оферта от един участник и подписването на
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документите, формиращи офертното му предложението, от друго дружеството е съществен порок, който
води до отстраняване на участника от по-нататъшно участие в обществената поръчка. Представянето на
Техническо предложение и Ценово предложение подписани от «ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ» ООД в офертата
подадена от „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД, се приравнява на липса на валидна оферта, поради което в
конкретния случай не е приложима и нормата на чл 54, ал. 9 от ЗОП, с която е възможно да се отстранят
допуснати несъответствия.
На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага участника „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД да
бъде отстранен от участие в процедурата, т.к. е подал невалидна оферта, която не отговаря на
предварително поставените условия от Възложителя, и на изискванията на ЗОП за оформяне на валидна
оферта.
II. Оферта с Вх.№К- 2518 от 21.03.2019 г. от „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” ЕООД за участие по
обособени позиции №№ 2 и 3 на процедурата.
Комисията отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от
ППЗОП и опис на представените документи, както и ценови предложения за всяка от обособените
позиции:
Обособена позиция № 2: в размер на 12 800,00 лв. (дванадесет хиляди и осемстотин лева) без ДДС;
Обособена позиция № 3: в размер на 19 500,00 лв. (деветнадесет хиляди и петстотин лева) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническите и Ценови предложения за изпълнение на участника.
Представителите на участниците „КОВАЧЕВ ПРЕС” ООД и „КАМУРА ХОЛИДЕЙЗ” ЕООД, пожелаха да
подпишат само Ценовите предложения.
III. Оферта с Вх.№К- 2520 от 21.03.2019 г. от „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ” ООД за участие по обособени
позиции №№ 1, 2 и 3 на процедурата.
Комисията отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от
ППЗОП и опис на представените документи, както и ценови предложения за всяка от обособените
позиции:
Обособена позиция № 1: в размер на 435,00 лв. (четиристотин тридесет и пет лева) без ДДС;
Обособена позиция № 2: в размер на 24 850,00 лв. (двадесет и четири хиляди осемстотин и петдесет
лева) без ДДС;
Обособена позиция № 3: в размер на 34 700,00 лв. (тридесет и четири хиляди и седемстотин лева) без
ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническите и Ценови предложения за изпълнение на участника.
Представителите на участниците „КОВАЧЕВ ПРЕС” ООД и „КАМУРА ХОЛИДЕЙЗ” ЕООД, пожелаха да
подпишат само Ценовите предложения.
IV. Оферта с Вх.№К-2579 от 25.03.2019 г. от „ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ” ООД за участие по
обособени позиции №№ 2 и 3 на процедурата.
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Комисията отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от
ППЗОП и опис на представените документи, както и ценови предложения за всяка от обособените
позиции:
Обособена позиция № 2: в размер на 9 800,00 лв. (девет хиляди и осемстотин лева) без ДДС;
Обособена позиция № 3: в размер на 19 500,00 лв. (деветнадесет хиляди и петстотин лева) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническите и Ценови предложения за изпълнение на участника.
Представителите на участниците „КОВАЧЕВ ПРЕС” ООД и „КАМУРА ХОЛИДЕЙЗ” ЕООД, пожелаха да
подпишат само Ценовите предложения.
V. Оферта с Вх.№К- 2641 от 26.03.2019 г. от „ИВЕНТИВО” ЕООД за участие по обособена позиция №
2 на процедурата.
Комисията отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от
ППЗОП и опис на представените документи, както и ценовото предложение в размер на 16 800,00 лв.
(шестнадесет хиляди и осемстотин лева) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническото и Ценово предложения за изпълнение на участника.
Представителите на участниците „КОВАЧЕВ ПРЕС” ООД и „КАМУРА ХОЛИДЕЙЗ” ЕООД, пожелаха да
подпишат само Ценовото предложение.
VI. Оферта Вх.№К- 2662 от 26.03.2019 г. от „ТОП ДИЗАЙН БЪЛГАРИЯ” ЕООД за участие по
обособени позиции №№ 2 и 3 на процедурата.
Комисията отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от
ППЗОП и опис на представените документи, както и ценови предложения за всяка от обособените
позиции:
Обособена позиция № 2: в размер на 21 980,00 лв. (двадесет и една хиляди деветстотин и осемдесет
лева) без ДДС;
Обособена позиция № 3: в размер на 30 942,00 лв. (тридесет хиляди деветстотин четиридесет и два
лева) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническите и Ценови предложения за изпълнение на участника.
Представителите на участниците „КОВАЧЕВ ПРЕС” ООД и „КАМУРА ХОЛИДЕЙЗ” ЕООД, пожелаха да
подпишат само Ценовите предложения.
VII. Оферта Вх. №К- 2684 от 27.03.2019 г. от СНЦ „ПАРАЛЕЛ - СИЛИСТРА”за участие по обособена
позициа № 3 на процедурата.
Комисията отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от
ППЗОП и опис на представените документи, както и ценовото предложение в размер на 31 570,00 лв.
(тридесет и една хиляди петстотин и седемдесет лева) без ДДС;
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Членовете на комисията подписаха Техническото и Ценово предложение за изпълнение на участника.
Представителите на участниците „КОВАЧЕВ ПРЕС” ООД и „КАМУРА ХОЛИДЕЙЗ” ЕООД, пожелаха да
подпишат само Ценовото предложение.
VIII. Оферта Вх.№К- 2694 от 27.03.2019 г. от „СКАЙ ТРАВЕЛ” ЕООД за участие по обособена позициа
№ 3 на процедурата.
Комисията отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от
ППЗОП и опис на представените документи, както и ценовото предложение в размер на 24 800,00 лв.
(двадесет и четири хиляди и осемстотин лева) без ДДС;
Членовете на комисията подписаха Техническото и Ценово предложение за изпълнение на участника.
Представителите на участниците „КОВАЧЕВ ПРЕС” ООД и „КАМУРА ХОЛИДЕЙЗ” ЕООД, пожелаха да
подпишат само Ценовото предложение.
IX. Оферта Вх.№К- 2729 от 28.03.2019 г. от „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД за участие по
обособени позиции №№ 1, 2 и 3 на процедурата.
Комисията отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от
ППЗОП и опис на представените документи, както и ценови предложения за всяка от обособените
позиции:
Обособена позиция № 1: в размер на 390,00 лв. (триста и деветдесет лева) без ДДС;
Обособена позиция № 2: в размер на 12 485,00 лв. (дванадесет хиляди четиристотин осемдесет и пет
лева) без ДДС;
Обособена позиция № 3: в размер на 16 780,00 лв. (шестнадесет хиляди седемстотин и осемдесет лева)
без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническите и Ценови предложения за изпълнение на участника.
Представителите на участниците „КОВАЧЕВ ПРЕС” ООД и „КАМУРА ХОЛИДЕЙЗ” ЕООД, пожелаха да
подпишат само Ценовите предложения.
X. Оферта Вх.№К- 2735 от 28.03.2019 г. от „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ” ЕООД за участие по обособена
позициа № 2 на процедурата.
Комисията отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от
ППЗОП и опис на представените документи, както и ценовото предложение в размер на 12 990,00 лв.
(дванадесет хиляди деветстотин и деветдесет лева) без ДДС;
Членовете на комисията подписаха Техническото и Ценово предложение за изпълнение на участника.
Представителите на участниците „КОВАЧЕВ ПРЕС” ООД и „КАМУРА ХОЛИДЕЙЗ” ЕООД, пожелаха да
подпишат само Ценовото предложение.
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XI. Оферта Вх.№К- 2736 от 28.03.2019 г. от „КА ЕЛ ОФИС” ООД за участие по обособена позициа № 2
на процедурата.
Комисията отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от
ППЗОП и опис на представените документи, както и ценовото предложение в размер на 13 540,00 лв.
(тринадесет хиляди петстотин и четиридесет лева) без ДДС;
Членовете на комисията подписаха Техническото и Ценово предложение за изпълнение на участника.
Представителите на участниците „КОВАЧЕВ ПРЕС” ООД и „КАМУРА ХОЛИДЕЙЗ” ЕООД, пожелаха да
подпишат само Ценовото предложение.
XII. Оферта с Вх.№К- 2744 от 28.03.2019 г. от „КАМУРА ХОЛИДЕЙЗ” ЕООД за участие по обособена
позиция № 3 на процедурата.
Комисията отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от
ППЗОП и опис на представените документи, както и ценовото предложение в размер на 27 250,00 лв.
(двадесет и седем хиляди двеста и петдесет лева) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническото и Ценово предложение за изпълнение на участника.
Представителя на участника „КОВАЧЕВ ПРЕС” ООД подписа само Ценовото предложение.
XIII. Оферта с Вх.№К- 2744 от 28.03.2019 г. от „КОВАЧЕВ ПРЕС” ООД за участие по обособени
позиции №№ 2 и 3 на процедурата.
Комисията отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2
от ППЗОП и опис на представените документи, както и ценови предложения за всяка от обособените
позиции:
Обособена позиция № 2: в размер на 21 130,00 лв. (дванадесет и една хиляди сто и тридесет лева) без
ДДС;
Обособена позиция № 3: в размер на 31 710,00 лв. (тридесет и една хиляди седемстотин и десет лева)
без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническите и Ценови предложения за изпълнение на участника.
Представителя на участника „КАМУРА ХОЛИДЕЙЗ” ЕООД подписа само Ценовото предложение.
След извършване на действията по чл. 61, т. 1 и 2 от ППЗОП, приключи публичната част от заседанието на
комисията.
Комисията продължи работата си по разглеждане на представените оферти за съответствие с
предварително обявените условия по реда на чл. 61, т. 3 и т. 4 от ППЗОП в закрито заседание на
02.04.2019г. в Заседателната зала (ст.202) на административната сграда на Община Силистра.
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Действията на комисията продължиха съобразно разпоредбата на чл. 61, т. 3 и следващите от ППЗОП по
обособени позиции.
Обособена позиция № 1 – „ Изработка на информационна дипляна“:
„АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ” ООД
Предвид обстоятелството, че обособена позиция № 1 е запазена по смисъла на чл. 12 от ЗОП и е
предназначена за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания по
смисъла на § 2, т. 46 от ДР на ЗОП, или на стопански субекти, чиято основна цел е социалното и
професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение по смисъла
на § 2, т. 62 от ДР на ЗОП, комисията извърши проверка в Регистъра на специализираните предприятия и
кооперации за хора с увреждания, и установи, че само участника „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД е
лице по смисъла на чл. 12 от ЗОП (обстоятелство декларирано от участника) и отговаря на разпоредбата на
чл. 12, ал.5 и 6 от ЗОП.
Съгласно чл. 81, ал. 2 от ППЗОП, във връзка с чл. 12, ал. 7 от ЗОП офертата на участника „АЛФА ПИ
ПРОДЖЕКТ” ООД по обособена позиция № 1 ще бъде разгледана само при условие, че офертата на „ДИ
ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД не бъде допусната.
„ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД
Техническото предложение на участника за изпълнение на обособена позиция № 1 на процедурата е в
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя. Съдържа Предложение за изпълнение
на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя - по Образец;
Ценовото предложение на участника за изпълнение на обособена позиция № 1 отговаря на предварително
заложените изисквания на възложителя - приложеното КСС, отразява образуването на общата цена без
включен ДДС, съобразно посоченото количество на възложителя. Не са открити аритметични
несъответствия. Предложената цена за изпълнение е в рамките на максимално допустимия финансов
ресурс, определен от Възложителя. Офертата се допуска до оценка.
Предвид гореизложеното и разпоредбата на чл. 12, ал. 7 от ЗОП, офертата на участника „АЛФА ПИ
ПРОДЖЕКТ” ООД по обособена позиция № 1, не се разглежда в настоящата процедура.
Обособена позиция № 2 – „ Изработка на информационни и промоционални материали “:
Преценката на комисията е, че Техническите и Ценови предложения за изпълнение на обособена позиция
№ 2 на участниците: „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” ЕООД, „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ” ООД,
„ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ” ООД, „ИВЕНТИВО” ЕООД, „ТОП ДИЗАЙН БЪЛГАРИЯ” ЕООД, „ДИ ЕМ
АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД, „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ” ЕООД, „КА ЕЛ ОФИС” ООД и „КОВАЧЕВ
ПРЕС” ООД са в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя - изготвени са по
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указаните образци и са приложени всички необходими документи, изготвени в съответствие с
предварително заложените изисквания.
При разглеждане на ценовите предложения на участниците, комисията констатира наличие на ценови
предложения с повече от 20 на сто по – благоприятни от средната стойност на предложенията на
останалите участници по обосебена позиция № 2 на „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” ЕООД,
„ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ” ООД, „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД и „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА
АБ” ЕООД, поради което на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията изисква от участниците подробна
писмена обосновка за начина на образуване на ценовото предложение за изпълнение на съответната
обособена позиция.
Обособена позиция № 3 – „Организиране и провеждане на събития”
Преценката на комисията е, че Техническите и Ценови предложения за изпълнение на обособена позиция
№ 3 на участниците: „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” ЕООД, „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ” ООД,
„ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ” ООД, „ТОП ДИЗАЙН БЪЛГАРИЯ” ЕООД, СНЦ „ПАРАЛЕЛ СИЛИСТРА”, „СКАЙ ТРАВЕЛ” ЕООД, „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД, „КАМУРА ХОЛИДЕЙЗ”
ЕООД и „КОВАЧЕВ ПРЕС” ООД са в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя изготвени са по указаните образци и са приложени всички необходими документи, изготвени в
съответствие с предварително заложените изисквания.
При разглеждане на ценовите предложения на участниците, комисията констатира наличие на ценови
предложения с повече от 20 на сто по – благоприятни от средната стойност на предложенията на
останалите участници по обосебена позиция № 3 на „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” ЕООД,
„ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ” ООД и „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД, поради което на основание
чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията изисква от участниците подробна писмена обосновка за начина на
образуване на ценовото предложение за изпълнение на съответната обособена позиция.
Писмените обосновки от участниците за обособена позиция № 2 и № 3 следва да се представят в 5 –
дневен срок от получаване на искане от страна на комисията.
С това комисията приключи своята работа.
Протоколът е съставен на 02.04.2019г.
Председател: ______П_________ Татяна Стоянова
Членове:
1. ________П_________ Николай Николов
2. ________П_________ Лилия Траянова
Данните са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД!
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