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ПРОТОКОЛ № 4 
 

 

за отваряне на пликовете с предлагана цена, оценка и класиране на офертите, подадени 

от участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за „услуга” по смисъла 

на чл.3, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с наименование: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА 

СТРОИТЕЛСТВОТО ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА 

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ 

СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, която обществена поръчка е 

открита с Решение № 14 от 12.04.2016г., обявлението за която обществена поръчка е 

вписано в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки 

под уникален идентификационен номер 00092-2016-0008 

 

 

Днес, 17.10.2016 г., в 10:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 

на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в 

изпълнение на заповед № ОП-25/27.05.2016г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 

 

           Председател: инж. Йордан Щонов – директор на дирекция УТОС; 

           Членове:        инж. Васка Караджова – директор на дирекция СИОС; 

                                   Розета Буйкова  – гл. специалист в дирекция СИОС;  

                                   Милена Пенчева – гл. експерт в дирекция СИОС; 

                                   Симеон Велинов – ст. юрисконсулт в дирекция ПНО; 

 

 

 На основание §18 от ПЗР към ЗОП (Обн. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.) възлагането на 

настоящата обществена поръчка се приключва по досегашния ред, тъй като решението за 

откриване на процедурата е взето до влизането в сила на този закон. Приложими са 

процедурните правила на ЗОП (Обн. ДВ. бр. 28 от 06 Април 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 

79 от 13.10.2015 г., отм. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.). 

 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.68 и сл. 

от ЗОП /отм./ за отваряне и разглеждане на плика с предлаганата цена, оценяване и класиране 

на офертите на допуснатите участници, подадени в процедурата. 

 

Комисията направи следните 

 

 

 

mailto:smolyan@abv.bg
http://www.smolyan.bg/
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К О Н С Т А Т А Ц И И : 
1. В изпълнение разпоредбата на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП /отм./ съобщение до участниците 

с изх. № ДЛ000932 от 12.10.2016г., съдържащо датата, часа и мястото на отваряне на ценовите 

предложения е публикувано в профила на купувача.  

2. При отварянето на ценовите оферти присъства следния представител на участник: 

ЕТ „ИНЖ. ИВАН СТОЯНОВ“ – Иван Георгиев Стоянов /управител/. 

3. След като се установи формалната допустимост на предложенията на участниците и 

съответствието на представените документи в Плик № 1 и 2 с изискванията на възложителя, 

комисията пристъпи към отварянето на плик № 3 с предлагана цена на допуснатите 

участници, по обособени позиции, както следва: 

 

 

Обособена позиция № 1 

Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по 

отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. Извора 3, бл. 5 и бл. 6. 

 

 

 1.  СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 3 - „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, ОТ ОФЕРТАТА 

НА УЧАСТНИКА ЕТ „ИНЖ. ИВАН СТОЯНОВ“ Е, КАКТО СЛЕДВА: 

 

 Ценово предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 3. 

 

ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

Общата цена за изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол 

по време на строителството, за всички многофамилни сгради предмет на настоящата 

обособена позиция, в съответствие с условията на процедурата, която участникът предлага, е:  

 

18 600.00 лeвa /словом осемнадесет хиляди и шестстотин лева/  без ДДС,  

 

която сума е формирана на база на следните оферирани цени, за всяка многофамилна 

жилищна сграда включена в обособената позиция, както следва:  

 

1. Цена за упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството, за всяка 

отделна жилищна сграда, включена в обособената позиция, както следва:  

1.1. Многофамилна жилищна сграда – Бл. Извора 3 – 9 400.00 лв. /словом девет хиляди 

и четеристотин лева/ без ДДС. 

1.2. Многофамилна жилищна сграда – Бл. 5 – 4 800.00 лв. /словом четири хиляди и 

осемстотин лева/ без ДДС. 

1.3. Многофамилна жилищна сграда – Бл. 6 – 4 400.00 лв /словом четири хиляди и 

четиристотин лева / без ДДС. 

 

 

Обособена позиция № 2 

Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по 

отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. Ела, бл. 1 и бл. 3. 
 

 

 

1.  СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 3 - „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, ОТ ОФЕРТАТА 

НА УЧАСТНИКА „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ/БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 

Е, КАКТО СЛЕДВА: 
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 Ценово предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 3. 

 

ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 

Общата цена за изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол 

по време на строителството, за всички многофамилни сгради предмет на настоящата 

обособена позиция, в съответствие с условията на процедурата, която участникът предлага, е:  

 

16 350.00 лeвa /словом шестнадесет хиляди триста и петдесет лева/  без ДДС,  

 

която сума е формирана на база на следните оферирани цени, за всяка многофамилна 

жилищна сграда включена в обособената позиция, както следва:  

 

1. Цена за упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството, за всяка 

отделна жилищна сграда, включена в обособената позиция, както следва:  

1.1. Многофамилна жилищна сграда – Бл. Ела – 7 250.00 лв. /словом седем хиляди 

двеста и петдесет лева/ без ДДС. 

1.2. Многофамилна жилищна сграда – Бл. 1 – 4 550.00 лв. /словом четири хиляди 

петстотин и петдесет лева/ без ДДС. 

1.3. Многофамилна жилищна сграда – Бл. 3 – 4 550.00 лв. /словом четири хиляди 

петстотин и петдесет лева/ без ДДС. 

 

 

 

Обособена позиция № 3 

Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по 

отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. 49, бл. Б-4 и бл. 18. 
 

 

 

 1.  СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 3 - „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, ОТ ОФЕРТАТА 

НА УЧАСТНИКА „СПИРИД 96“ ЕООД Е, КАКТО СЛЕДВА: 

 

 Ценово предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 3. 

 

ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 

 Общата цена за изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол 

по време на строителството, за всички многофамилни сгради предмет на настоящата 

обособена позиция, в съответствие с условията на процедурата, която участникът предлага, е:  

 

14 500.00 лeвa /словом четиринадесет хиляди и петстотин лева/  без ДДС,  

 

която сума е формирана на база на следните оферирани цени, за всяка многофамилна 

жилищна сграда включена в обособената позиция, както следва:  

 

1. Цена за упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството, за всяка 

отделна жилищна сграда, включена в обособената позиция, както следва:  

1.1. Многофамилна жилищна сграда – Бл. 49 – 4 000.00 лв. /словом четири хиляди лева/ 

без ДДС. 

1.2. Многофамилна жилищна сграда – Бл. Б-4 – 7 000.00 лв. /словом седем хиляди лева/ 

без ДДС. 

1.3. Многофамилна жилищна сграда – Бл. 18 – 3 500.00 лв. /словом три хиляди и 

петстотин лева/ без ДДС. 
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Обособена позиция № 4 

Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по 

отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. 44, бл. 17 и бл. 51. 
 

 

 

 1.  СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 3 - „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, ОТ ОФЕРТАТА 

НА УЧАСТНИКА „ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД Е, КАКТО СЛЕДВА: 

 

 Ценово предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 3. 

 

ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 

Общата цена за изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол 

по време на строителството, за всички многофамилни сгради предмет на настоящата 

обособена позиция, в съответствие с условията на процедурата, която участникът предлага, е:  

 

13 814.00 лeвa /словом тринадесет хиляди осемстотин и четиринадесет лева/  без ДДС,  

 

която сума е формирана на база на следните оферирани цени, за всяка многофамилна 

жилищна сграда включена в обособената позиция, както следва:  

 

1. Цена за упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството, за всяка 

отделна жилищна сграда, включена в обособената позиция, както следва:  

1.1. Многофамилна жилищна сграда – Бл. 44 – 4 014.00 лв. /словом четири хиляди и 

четиринадесет лева/ без ДДС. 

1.2. Многофамилна жилищна сграда – Бл. 17 – 5 370.00 лв. /словом пет хиляди триста и 

седемдесет лева/ без ДДС. 

1.3. Многофамилна жилищна сграда – Бл. 51 – 4 430.00 лв. /словом четири хиляди 

четиристотин и тридесет лева/ без ДДС. 

 

 

 

Обособена позиция № 5 

Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по 

отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. 11, бл. Прогрес 3 и бл. 15. 
 

 

 

 1.  СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 3 - „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, ОТ ОФЕРТАТА 

НА УЧАСТНИКА „ДАРА - КОНТРОЛ“ ООД Е, КАКТО СЛЕДВА: 

 

 Ценово предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 3. 

 

ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 

Общата цена за изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол 

по време на строителството, за всички многофамилни сгради предмет на настоящата 

обособена позиция, в съответствие с условията на процедурата, която участникът предлага, е:  

 

9 999.99 лeвa /словом девет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и деветдесет и 

девет стотинки/ без ДДС, 
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която сума е формирана на база на следните оферирани цени, за всяка многофамилна 

жилищна сграда включена в обособената позиция, както следва:  

 

1. Цена за упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството, за всяка 

отделна жилищна сграда, включена в обособената позиция, както следва:  

1.1. Многофамилна жилищна сграда – Бл. 11 – 3 999.99 лв. /словом три хиляди 

деветстотин деветдесет и девет лева и деветдесет и девет стотинки/ без ДДС. 

1.2. Многофамилна жилищна сграда – Бл. Прогрес 3 – 3 333.33 лв. /словом три хиляди 

триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки/ без ДДС. 

1.3. Многофамилна жилищна сграда – Бл. 15 – 2 666.67 лв. /словом две хиляди 

шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки/ без ДДС. 

 

 

 

Обособена позиция № 6 

Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по 

отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. Прогрес Е-1 и Е-2, бл. Б-2 и 

бл. Извор 1. 
 

 

 

 1.  СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 3 - „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, ОТ ОФЕРТАТА 

НА УЧАСТНИКА „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД Е, КАКТО СЛЕДВА: 

 

 Ценово предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 3. 

 

ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 

Общата цена за изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол 

по време на строителството, за всички многофамилни сгради предмет на настоящата 

обособена позиция, в съответствие с условията на процедурата, която участникът предлага, е:  

 

19 000.00 лeвa /словом деветнадесет хиляди лева/  без ДДС, 

 

която сума е формирана на база на следните оферирани цени, за всяка многофамилна 

жилищна сграда включена в обособената позиция, както следва:  

  

1. Цена за упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството, за всяка 

отделна жилищна сграда, включена в обособената позиция, както следва:  

1.1. Многофамилна жилищна сграда – Бл. Прогрес Е-1 и Е-2 – 5 000.00 лв. /словом пет 

хиляди лева/ без ДДС. 

1.2. Многофамилна жилищна сграда – Бл. Б-2 – 7 400.00 лв. /словом седем хиляди и 

четиристотин лева/ без ДДС. 

1.3. Многофамилна жилищна сграда – Бл. Извор 1 – 6 600.00 лв. /словом шест хиляди и 

шестстотин лева/ без ДДС. 

 

 
 

Обособена позиция № 7 

Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на 3 

/три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. 6, бл. Изгрев и бл. 10 
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1.  СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 3 - „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, ОТ ОФЕРТАТА НА 

УЧАСТНИКА „НИКИ ДЕНЕВА“ ЕООД Е, КАКТО СЛЕДВА: 

 

 Ценово предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 3. 

 

ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 

Общата цена за изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол 

по време на строителството, за всички многофамилни сгради предмет на настоящата 

обособена позиция, в съответствие с условията на процедурата, която участникът предлага, е:  

 

13 300.00 лeвa /словом тринадесет хиляди и триста лева/  без ДДС, 

 

която сума е формирана на база на следните оферирани цени, за всяка многофамилна 

жилищна сграда включена в обособената позиция, както следва:  

  

1. Цена за упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството, за всяка 

отделна жилищна сграда, включена в обособената позиция, както следва:  

1.1. Многофамилна жилищна сграда – Бл. 6 – 5 000.00 лв. /словом пет хиляди лева/ без 

ДДС. 

1.2. Многофамилна жилищна сграда – Бл. Изгрев – 4 300.00 лв. /словом четири хиляди 

и триста лева/ без ДДС. 

1.3. Многофамилна жилищна сграда – Бл. 10 – 4 000.00 лв. /словом четири хиляди лева/ 

без ДДС. 

 

2.  СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 3 - „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, ОТ ОФЕРТАТА НА 

УЧАСТНИКА „РАДЕВ - 06“ ЕООД Е, КАКТО СЛЕДВА: 

 

 Ценово предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 3. 

 

ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 

Общата цена за изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол 

по време на строителството, за всички многофамилни сгради предмет на настоящата 

обособена позиция, в съответствие с условията на процедурата, която участникът предлага, е:  

 

12 996.19 лeвa /словом дванадесет хиляди деветстотин деветдесет и шест лева и 

деветнадесет стотинки/  без ДДС, 
 

която сума е формирана на база на следните оферирани цени, за всяка многофамилна 

жилищна сграда включена в обособената позиция, както следва:  

  

1. Цена за упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството, за всяка 

отделна жилищна сграда, включена в обособената позиция, както следва:  

1.1. Многофамилна жилищна сграда – Бл. 6 – 4 648.35 лв. /словом четири хиляди 

шестстотин четиридесет и осем лева и тридесет и пет стотинки/ без ДДС. 

1.2. Многофамилна жилищна сграда – Бл. Изгрев – 4 368.53 лв. /словом четири хиляди 

триста шестдесет и осем лева и петдесет и три стотинки/ без ДДС. 

1.3. Многофамилна жилищна сграда – Бл. 10 – 3 979.31 лв. /словом три хиляди 

деветстотин седемдесет и девет лева и тридесет и една стотинки/ без ДДС. 
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Обособена позиция № 8 

Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по 

отношение на 4 /четири/ многофамилни жилищни сгради -  бл. А-1, бл. 2, бл. А-6, бл. 

Острица 5. 
 

 

 
1.  СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 3 - „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, ОТ ОФЕРТАТА НА 

УЧАСТНИКА „ДИ-2М“ ЕООД Е, КАКТО СЛЕДВА: 

 

 Ценово предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 3. 

 

ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 

Общата цена за изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол 

по време на строителството, за всички многофамилни сгради предмет на настоящата 

обособена позиция, в съответствие с условията на процедурата, която участникът предлага, е:  

 

23 900.00 лeвa /словом двадесет и три хиляди и деветстотин лева/  без ДДС, 

 

която сума е формирана на база на следните оферирани цени, за всяка многофамилна 

жилищна сграда включена в обособената позиция, както следва:  

 

1. Цена за упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството, за всяка 

отделна жилищна сграда, включена в обособената позиция, както следва:  

1.1. Многофамилна жилищна сграда – Бл. А-1 – 4 850.00 /словом четири хиляди 

осемстотин и петдесет лева/ без ДДС. 

1.2. Многофамилна жилищна сграда – Бл. 2 – 7 350.00 /словом седем хиляди триста и 

петдесет лева/ без ДДС. 

1.3. Многофамилна жилищна сграда – Бл. А-6 – 6 400.00 /словом шест хиляди и 

четиристотин лева/ без ДДС. 

1.4. Многофамилна жилищна сграда – Бл. Острица 5 – 5 300.00 /словом пет хиляди и 

триста лева/ без ДДС. 

  

4. Председателят на комисията оповести предложените от участниците цени за 

изпълнение на поръчката, след което комисията продължи работата си в закрито заседание. 

Комисията провери служебно пълнотата на представените ценови оферти и верността и 

точността на извършените калкулации. Установи се, че участниците са извършили 

изчисленията коректно и точно, без отклонения. Ценовите им предложения в процедурата са 

валидни и съобразени с изискванията както на ЗОП/отм./, така и на тези, определени от 

възложителя. 

 

 5. Преди да допусне до оценка ценовите предложения на участниците, по критерий 

„най-ниска цена”, комисията провери за наличието на ценови предложения, които са с повече 

от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите 

участници по същия показател за оценка, по всяка от обособените позиции, съобразно 

разпоредбата на чл. 70, ал. 1 от ЗОП/отм./, както следва:   

 

 

Обособена позиция № 1 

Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по 

отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. Извора 3, бл. 5 и бл. 6. 
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1. ЕТ „ИНЖ. ИВАН СТОЯНОВ“; 

Тъй като по обособената позиция допуснатия участник е само един, разпоредбата 

на чл. 70, ал. 1 от ЗОП /отм./ е неприложима. 

 

 

Обособена позиция № 2 

Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по 

отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. Ела, бл. 1 и бл. 3. 
 

 

 

1. „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ/БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД; 

Тъй като по обособената позиция допуснатия участник е само един, разпоредбата 

на чл. 70, ал. 1 от ЗОП /отм./ е неприложима. 

 

 

Обособена позиция № 3 

Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по 

отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. 49, бл. Б-4 и бл. 18. 
 

 

 

1. „СПИРИД 96“ ЕООД; 

Тъй като по обособената позиция допуснатия участник е само един, разпоредбата 

на чл. 70, ал. 1 от ЗОП /отм./ е неприложима. 

 

 

Обособена позиция № 4 

Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по 

отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. 44, бл. 17 и бл. 51. 
 

 

 

1. „ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД;  

Тъй като по обособената позиция допуснатия участник е само един, разпоредбата 

на чл. 70, ал. 1 от ЗОП /отм./ е неприложима. 

 

 

Обособена позиция № 5 

Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по 

отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. 11, бл. Прогрес 3 и бл. 

15. 
 

 

 

1. „ДАРА - КОНТРОЛ“ ООД;  

Тъй като по обособената позиция допуснатия участник е само един, разпоредбата 

на чл. 70, ал. 1 от ЗОП /отм./ е неприложима. 

 

 

Обособена позиция № 6 

Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по 

отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. Прогрес Е-1 и Е-2, бл. 

Б-2 и бл. Извор 1. 
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1. „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД; 

Тъй като по обособената позиция допуснатия участник е само един, 

разпоредбата на чл. 70, ал. 1 от ЗОП /отм./ е неприложима. 

 
 

Обособена позиция № 7 

Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на 3 

/три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. 6, бл. Изгрев и бл. 10 
 

 

 
1. „НИКИ ДЕНЕВА“ ЕООД;  

2. „РАДЕВ - 06“ ЕООД; 

Тъй като по обособената позиция допуснатите участници са по-малко 

от трима, разпоредбата на чл. 70, ал. 1 от ЗОП /отм./ е неприложима. 

 
 

Обособена позиция № 8 

Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по 

отношение на 4 /четири/ многофамилни жилищни сгради -  бл. А-1, бл. 2, бл. А-6, бл. 

Острица 5. 
 

 

 
1. „ДИ-2М“ ЕООД; 

Тъй като по обособената позиция допуснатия участник е само един, разпоредбата 

на чл. 70, ал. 1 от ЗОП /отм./ е неприложима. 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 17.10.2016 г. 

 

Председател: 

инж. Йордан Щонов  
 /положен подпис/  

/………………..................../ 

Членове: 

инж. Васка Караджова 
/положен подпис/  

/………………..................../ 

Розета Буйкова  
/положен подпис/  

/………………..................../ 

Милена Пенчева 
/положен подпис/  

/………………..................../ 

Симеон Велинов  
/положен подпис/  

/………………..................../ 

 


