ОБЩИНА СИЛИСТРА
ул. “Симеон Велики” №33
7500 Силистра

(086) 82 42 43 Факс:(086) 82 33 43
E-mail: mаyor@silistra.bg
ПРОТОКОЛ № 1

За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 1337 от 08.08.2019 г. на кмета на Община Силистра –
д-р Юлиян Найденов Найденов, чрез За кмет инж. Тихомир Петров Борачев (на основание Заповед №ЗК-1308
от 02.08.2019 г.) за отваряне, разглеждане и оценка на получените за участие оферти и класиране на
участниците в обществена поръчка за „доставка” по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП) с предмет „Доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения при
Община Силистра”, разделени на обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти за детски ясли и детска кухня при
Община Силистра”;
Обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни продукти за детски градини при Община
Силистра”;
Обособена позиция № 3: „Доставка на хранителни продукти за социални заведения при Община
Силистра”.
Обособена позиция № 4: „Доставка на хранителни продукти по Оперативна програма за храни
и/или основно материално подпомагане от Фонда за Европейско подпомагане на най – нуждаещите се
лица”, операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019” BG05FMOP001-3.002 ”
На 09.08.2019 г. от 10.30 ч. в Заседателната зала (ст.202) на административната сграда на Община Силистра,
се проведе публично заседание на комисия назначена със Заповед № ЗК- 1337 от 08.08.2019 г. на кмета на
Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, чрез За кмет инж. Тихомир Петров Борачев (на
основание Заповед №ЗК-1308 от 02.08.2019 г.) за отваряне, разглеждане и оценка на получените за участие
оферти и класиране на участниците в обществена поръчка за „доставка” по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона
за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Доставка на хранителни продукти за детски и социални
заведения при Община Силистра”, разделени на обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти за детски ясли и детска кухня при
Община Силистра”;
Обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни продукти за детски градини при Община
Силистра”;
Обособена позиция № 3: „Доставка на хранителни продукти за социални заведения при Община
Силистра”.
Обособена позиция № 4: „Доставка на хранителни продукти по Оперативна програма за храни
и/или основно материално подпомагане от Фонда за Европейско подпомагане на най – нуждаещите се
лица”, операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019” BG05FMOP001-3.002 ”
Комисията заседава в следния състав:
Председател: Цветана Игнатова Колева – директор дирекция
Силистра.

„Хуманитарни дейности” при Община

Членове:
1. Валерий Петров Недев – гл. юрисконсулт при Община Силистра;
2. Адрияна Христова Табакова – гл. експерт „ОКСД” при Община Силистра;
3. Пепа Мирчева Добрева – директор ДГ „Нарцис” при Община Силистра;
4. Живка Симеонова Живка Насковска - Трендафилова – счетоводител „Детски ясли и ДДЗ” при
Община Силистра.
Срок за работа на комисията – 120 календарни дни.
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Председателят на комисията получи Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, придружен от входящия регистър
за лицата подали оферти за участие. В определения срок са получени оферти от:
1. „ЛЪКИ СИС” ЕООД, гр. Силистра, с Вх.№К- 7319 от 07.08.2019 г. в 15:12 ч.;
2. „ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД” ЕООД, гр. Силистра, с Вх. №К- 7326 от 07.08.2019 г. в 16:21 ч.;
На заседанието присъстваха упълномощени представители на участниците: „ЛЪКИ СИС” ЕООД – Владислав
Тодоров и на „ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД” ЕООД – Ангелина Мирчева и Йорданка Петранова. Не присъстваха
представители на средствата за масово осведомяване.
Председателят на комисията гласно изчете заповедта за работа на комисията и Списъка на получените оферти
за участие в обществената поръчка, след което членовете на комисията попълниха и подписаха Декларации 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 техническите и
ценови 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 техническите и ценови предложения.
Комисията продължи своята работа при условията на чл. 61 от ППЗОП, като пристъпи към отваряне на
офертите по реда на постъпване и оповестяване на тяхното съдържание, включително предложенията на
участниците по съответния показател за оценка на офертите.
I. Оферта с Вх.№К- 7319 от 07.08.2019 г. на участника „ЛЪКИ СИС” ЕООД за участие по обособени
позиции №№ 1 – 4 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 за всяка от обособените позиции: № 1, № 2, № 3 и № 4.
1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата – по образец;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (ЕЕДОП) на оптичен носител;
3. Декларация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП – по образец;
4. Техническо предложение за обществената поръчка – по образец;
5. Ценово предложение – по образец, включително КСС;
6. КСС, включително на електронен носител.
Комисията обяви ценовите предложения на участника, както следва:
Обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти за детски ясли и детска кухня при Община
Силистра” – 44 900,00 лева (четиридесет и четири хиляди и деветстотин лева) без ДДС;
Обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни продукти за детски градини при Община Силистра” 147 000,00 лева (сто четиридесет и седем хиляди лева) без ДДС;
Обособена позиция № 3: „Доставка на хранителни продукти за социални заведения при Община Силистра” –
139 000,00 лева (сто тридесет и девет хиляди лева) без ДДС
Обособена позиция № 4: „Доставка на хранителни продукти по Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане от Фонда за Европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица”, операция тип 3

2

ОБЩИНА СИЛИСТРА
ул. “Симеон Велики” №33
7500 Силистра

(086) 82 42 43 Факс:(086) 82 33 43
E-mail: mаyor@silistra.bg

„Осигуряване на топъл обяд 2016-2019” BG05FMOP001-3.002” – 23 300,00 лева (двадесет и три хиляди и
триста лева) без ДДС.
Членовете на комисията, както и представителя на участника „ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД” ЕООД – г-жа Ангелина
Мирчева подписаха Техническите и Ценови предложения за изпълнение на участника.
II. Оферта с Вх.№К-7326 от 07.08.2019 г. на участника „ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД” ЕООД за участие по
обособени позиции № 1 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 за обособени позиции № 1 и № 3.
1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата – по образец;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (ЕЕДОП) на оптичен носител;
3. Декларация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП – по образец;
4. Техническо предложение за обществената поръчка – по образец;
5. Ценово предложение – по образец;
6. КСС, включително на електронен носител;
7. Доказателствени документи, че участникът е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност:
Декларация, към която са приложени Наказателно постановление на Изпълнителна агенция „ГИТ”; Платежно
нареждане; Удостоверение по чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
8. Декларация за срока на валидност на офертата;
9. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
10. Удостоверение по чл. 12 от Закона за храните, издадено от Българска агенция за безопасност на храните
(БАБХ);
11. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на
стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка;
12. Декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката и
Удостоверения за регистрация на транспортните средства.
Комисията обяви ценовите предложения на участника, както следва:
Обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти за детски ясли и детска кухня при Община
Силистра” – 45 223,60 лева (четиридесет и пет хиляди двеста двадесет и три лева и шестдесет стотинки) без
ДДС;
Обособена позиция № 3: „Доставка на хранителни продукти за социални заведения при Община Силистра” –
164 608,55 лева (сто шестдесет и четири хиляди шестстотин и осем лева и петдесет и пет стотинки) без ДДС.
Членовете на комисията, подписаха Техническите и Ценови предложения за изпълнение на участника.
Представителя на участника „ЛЪКИ СИС” ЕООД, не пожела да упражни правото си да подпише
Техническите и Ценови предложения.
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 и по реда на чл. 61, т. 3 от ППЗОП в закрити заседания, като констатира следното за:
„ЛЪКИ СИС” ЕООД
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Техническите предложения на участника за изпълнение на обособени позиции №№ 1- 4 на процедурата са в
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя.
Ценовите предложения на участника за обособени позиции № 1, № 2 и № 3 отговарят на предварително
заложените изисквания на възложителя. Приложените КСС, отразяващи образуването на общата цена без
включен ДДС са съобразно посоченото количество на възложителя, без липса на офериран продукт.
Представени са КСС и на магнитен носител. Не са открити аритметични несъответствия.
Ценовото предложение на участника за изпълнение на обособена позиция № 4 е извън рамката на максимално
допустимия финансов ресурс, определен предварително от Възложителя.
В раздел II.2.14 „Допълнителна информация” на Обявлението за поръчката и в раздел II, т.5 на
Документацията за участие в процедурата, Възложителят е поставил следното условие:
„Прогнозната стойност на обособената позиция се явява и максимално допустима за участниците”.
„Ценовите предложения на участниците, НЕ следва да надвишават горепосочените максимални стойности
по обособени позиции. Оферти, надхвърлящи максималните стойности ще бъдат предложени за
отстраняване, поради несъответствие с предварително обявеното условие”.
Според чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към
обявените от възложителя условия.
С влизане в сила на решението за откриване на процедурата поставените от възложителя условия в
обявлението и в документацията за участие стават задължителни за потенциалните участници в процедурата.
От тук следва, че при изготвяне на ценовото си предложение, част от офертата, участникът е длъжен да спазва
изискванията на възложителя. В конкретния случай това е изискването за размера на прогнозната стойност на
обособена позиция № 4 на процедурата. При прогнозна стойност без ДДС в размер на – 14 984,15 лева
(четиринадесет хиляди деветстотин осемдесет и четири лева и петнадесет стотинки) без ДДС, участникът
„ЛЪКИ СИС” ЕООД е предложил цена в размер на 23 300,00 лева (двадесет и три хиляди и триста лева) без
ДДС. Ценовото предложение надвишава така определения финансов ресурс с 55,49%.
Комисията взе единодушно решение и предлага на възложителя:
1. На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, да се отстрани от участие в процедурата в частта обособена
позиция № 4 „Доставка на хранителни продукти по Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане от Фонда за Европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица”,
операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019” BG05FMOP001-3.002” участника „ЛЪКИ
СИС” ЕООД.
Мотиви: Ценовото предложение на участника надвишава финансовия ресурс, който възложителя може да
осигури, условие посочено в обявлението и документацията за участие в процедурата:
„Прогнозната стойност на обособената позиция се явява и максимално допустима за участниците”.
„Ценовите предложения на участниците, НЕ следва да надвишават максималните стойности по обособени
позиции. Оферти, надхвърлящи максималните стойности ще бъдат предложени за отстраняване, поради
несъответствие с предварително обявеното условие”.
2. На основание чл. 110, ал. 1, т. 7 от ЗОП, да се прекрати процедурата в частта обособена позиция № 4:
„Доставка на хранителни продукти по Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане от Фонда за Европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица”, операция тип 3
„Осигуряване на топъл обяд 2016-2019” BG05FMOP001-3.002”.
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Мотиви: Ценовото предложение на единствения участник по съответната обособена позиция, надвишава
финансовия ресурс, който възложителя може да осигури, определен предварително в обявлението и
документацията за участие в процедурата.
„ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД” ЕООД
Техническите предложения на участника за изпълнение на обособени позиции № 1 и № 3 на процедурата са в
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя.
Ценовите предложения на участника за обособените позиции отговарят на предварително заложените
изисквания на възложителя. Приложените КСС, отразяващи образуването на общата цена без включен ДДС
са съобразно посоченото количество на възложителя, без липса на офериран продукт. Представени са КСС и
на магнитен носител. Не са открити аритметични несъответствия.
Комисията продължи своята работа на закрити заседания, като разгледа и оцени допуснатите до оценка
оферти, по предварително определения критерий «най – ниска цена» по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти за детски ясли и детска кухня при Община
Силистра”
„ЛЪКИ СИС” ЕООД с предлагана цена от 44 900,00 лева (четиридесет и четири хиляди и деветстотин лева)
без ДДС;
„ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД” ЕООД с предлагана цена от 45 223,60 лева (четиридесет и пет хиляди двеста двадесет
и три лева и шестдесет стотинки) без ДДС.
Обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни продукти за детски градини при Община Силистра”
„ЛЪКИ СИС” ЕООД с предлагана цена от 147 000,00 лева (сто четиридесет и седем хиляди) без ДДС.
Обособена позиция № 3: „Доставка на хранителни продукти за социални заведения при Община Силистра”
„ЛЪКИ СИС” ЕООД с предлагана цена от 139 000,00 лева (сто тридесет и девет хиляди лева) без ДДС;
„ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД” ЕООД с предлагана цена от 164 608,55 лева (сто шестдесет и четири хиляди
шестстотин и осем лева и петдесет и пет стотинки) без ДДС.
На основание чл. 61, т. 4 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане и проверка на документите,
свързани с личното състояние и критериите за подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените
оценки. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП, при подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията
за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се
посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните
органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да
предоставят информация.
„ЛЪКИ СИС” ЕООД
Представения ЕЕДОП за обособени позиции №№ 1 - № 4 е подписан електронно от задълженото лице по
смисъла на чл. 40 от ППЗОП. Форматът в който е предоставен, не позволява редактиране на неговото
съдържание. Същия е попълнен, чрез системата за еЕЕДОП. Комисията установи:
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1. Икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за
подбор и няма да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката (Част II, раздел В и Г на
ЕЕДОП);
2. Не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски, както и основания свързани с несъстоятелност и с конфликт на
интереси или професионално нарушение (Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП);
3. Икономическият оператор декларира, че не е виновен за подаване на неверни данни при
предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или
за изпълнението на критериите за подбор, не е укрил такава информация, може без забавяне да
предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя и не се е
опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган
или възложителя (Част III, раздел В на ЕЕДОП);
4. Не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелства по чл. 101, ал. 11 от ЗОП за
свързаност с друго лице; по чл. 3, ал. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и по чл. 69 от ЗПКОНПИ се попълва част III, раздел „Г“ от ЕЕДОП (Част III, раздел Г на ЕЕДОП);
5. По отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална
дейност в част IV, раздел А на ЕЕДОП, икономическият оператор посочва, вписване в съответен
професионален регистър.
След справка в публично достъпния регистър на Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ),
комисията установи, че „ЛЪКИ СИС” ЕООД, притежава изискуемата регистрация по чл. 12 от Закона за
храните.
6. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел
В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП, икономическият оператор декларира
изпълнение на доставки, чиито предмет е сходен с предмета на поръчката за групите храни, включени
в техническите спецификации на възложителя, както и 2 (две) транспортни средства регистрирани в
ОДБХ.
След справка в Публично достъпния регистър за транспортните средства за превоз на суровини и храни от
животински произход към Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), комисията установи,
вписване на едно от декларираните от участника транспортни средства в съответния регистър.
„ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД” ЕООД
Представения ЕЕДОП за обособени позиции № 1 и № 3 е подписан електронно от задълженото лице по
смисъла на чл. 40 от ППЗОП. Форматът в който е предоставен, не позволява редактиране на неговото
съдържание. Същия е попълнен, чрез системата за еЕЕДОП. Комисията установи:
1. В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел A: Информация за икономическия
оператор, т.д) на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира, че не може да представи
удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци и не вписва информация, която ще
позволи на възлагащия орган да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална
база данни в съответната държава членка – следва да се приведе в съответствие;
2. Икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за
подбор и няма да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката (Част II, раздел В и Г на
ЕЕДОП);
3. Не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски, както и основания свързани с несъстоятелност и с конфликт на
интереси (Част III, раздел А и Б на ЕЕДОП);
4. По отношение на основания за професионално нарушение (Част III, раздел В на ЕЕДОП),
икономическият оператор декларира допуснато нарушение на задължения в областта на трудовото
право, като прилага и доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
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След като се запозна обстойно с приложените доказателства за надеждност по смисъла на чл. 56, ал. 1, т. 1 на
ЗОП, комисията приема предприетите от участника мерки за достатъчни, за да се гарантира неговата
надеждност, във връзка с което предлага на Възложителя, да не отстранява от процедурата участника
„ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД” ЕООД, като излага следните мотиви:
 В съответствие с чл. 45, ал. 1 от ППЗОП, участникът описва в ЕЕДОП мерките за надеждност които са
предприети преди подаването на офертата. Съгласно чл. 45, ал. 2 от ППЗОП, като доказателства за
тяхната надеждност, представя следните документи:
- документ за извършено плащане, от който е видно, че задълженията са обезпечени;
- документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства Удостоверение по чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП, издадено от ИАГИТ на 07.08.2019г..
 С влизане в сила на акта, дружеството не е лишено от правото да участва в процедури за обществени
поръчки през определения в чл. 57, ал. 3, т. 2, буква б) от ЗОП срок;
 Тежестта на нарушението е несъществено и несъздаващо предпоставки за накърняване на добрите
нрави.
5. Икономическият оператор декларира, че не е виновен за подаване на неверни данни при
предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или
за изпълнението на критериите за подбор, не е укрил такава информация, може без забавяне да
предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя и не се е
опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган
или възложителя (Част III, раздел В на ЕЕДОП);
6. Не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелства по чл. 101, ал. 11 от ЗОП за
свързаност с друго лице; по чл. 3, ал. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и по чл. 69 от ЗПКОНПИ се попълва част III, раздел „Г“ от ЕЕДОП (Част III, раздел Г на ЕЕДОП);
7. По отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална
дейност в част IV, раздел А на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира вписване в съответен
професионален регистър, а в раздел В на същата част са вписани данни за обекта вписан по чл. 12 от
Закона за храните.
След справка в публично достъпния регистър на Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ),
комисията установи, че „ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД” ЕООД, притежава изискуемата регистрация по чл. 12 от
Закона за храните.
8. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел
В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП, икономическият оператор декларира
изпълнение на повече от една дейност за доставка на хранителни продукти, в заложения от
Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника. За да се установи
съответствие с изискванията относно изпълнени дейности с предмет, идентичен или сходен с
предмета на настоящата поръчка – обособената позиция, следва да се впишат данни за групите
храни предмет на посочените доставки;
9. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел
В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП, икономическият оператор декларира 2 (две)
транспортни средства регистрирани в ОДБХ.
След справка в Публично достъпния регистър за транспортните средства за превоз на суровини и храни от
животински произход към Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), комисията установи,
вписване на едно от декларираните от участника транспортни средства в съответния регистър.
Предвид констатацията, комисията изиска в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на уведомление, на
основание чл. 61, ал. 6 от ППЗОП, участникът да представи нов еЕЕДОП за съответните обособени позиции
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и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация съобразно направените
констатации за несъответствие и липса на информация.
Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили
след крайния срок за получаване на оферти за участие.
Допълнителните документи следва да се представят в деловодството на Община Силистра.

С това комисията приключи своята работа на този етап.
Протоколът е съставен на 16.08.2019 г..

Председател: ________П________ Цветана Игнатова
Членове:
1. _________П________ Валерий Недев
2. _________П________ Адрияна Табакова
3. _________П________ Пепа Добрева
4. _________П________ Живка Насковска - Трендафилова

Данните са заличени на основание чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679
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