
П Р О Т О К О Л  № 1

Днес, 22.05.2018 г. в 14:00 ч. в стая № 302 в сградата на Община Велико Търново, 
комисията по чл. 97, ал. 1 от ППЗОП, назначена със Заповед № РД 22-868/22.05.2018 г. 
на Кмета на Община Велико Търново, започна разглеждането на офертите, постъпили 
във връзка с участие в обява № ОБ-15 от 03.05.2018 г. за обществена поръчка на стойност 
по чл. 20, ал. 3 от ЗОП е предмет: „Ремонт на спортна зала „Сава Величков”, находящ 
се в гр. Велико Търново, ул. „Никола Гинев” №2 -  УПИ IV от кв. 237 по плана 
на гр. Велико Търново“, е публикувана Информация за обява с ID 9075647 в Портала 
за обществени поръчки (ПОП) и Информация за удължаване на първоначалния срок за 
получаване на оферти, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/586/,

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петко Павлов -  управител ОП „Спортни имоти и прояви“ гр. Велико 
Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Надя Петрова - Директор Дирекция „Обществени поръчки” при Община Велико 
Търново;
2. инж. Ивайло Дачев -  главен експерт отдел ТИ, Дирекция СУТ при Община Велико 
Търново.

В определения е обява ОБ-15 от 03.05.2018 г. срок са постъпили три оферти, поради 
което отпада необходимостта от прилагане на чл. 188, ал. 2 от ЗОП.
Постъпилите оферти са, както следва:

1. Оферта е вх. № 5300-9141-5/21.05.2018 г. в 14:01 ч. на „Скорпион
Инвестстрой” ЕООД; е адрес: град Велико Търново, ул. „България”, № 23; тел.: 
062/652043; мобилен телефон: 0885/036190; факс: 062/650507, електронна поща:
globus Iv@abv.bg:

2. Оферта е вх. № 5300-1346-3/21.05.2018 г. в 14:37 ч. на „Стройко”
ЕООД; е адрес за кореспонденция: град Велико Търново 5000, ул. „Ниш”, № 7, ет.З; 
тел.: 062 605471; факс: 062 623 924, електронна поща: info@stroiko.net;

3. Оферта е вх. № 5300-1686-2/21.05.2018 г. в 16:23 ч. на РЕЙ-БИ-АС
СТРОЙЕКСПОРТ ЕООД, с адрес: гр. В. Търново, ул. „Ю. Гагарин“ №4, тел.: 0896 
636 368, email: rei bi az@abv.bg.

След запознаване със списъка с протокола по чл. 48, ал.6 от ППЗОП, 
председателят и членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 
103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП.

На заседанието на комисията присъства един представител на участника 
„Скорпион Инвестстрой” ЕООД -  Иван Йовчев -  упълномощено лице.
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Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите 
предложения на участниците.

1.Оферта с вх. № 5300-9141-5/21.05.2018 г. в 14:01 ч. на „Скорпион 
Инвестстрой” ЕООД; с адрес: град Велико Търново, ул. „България”, № 23; тел.: 
062/652043; мобилен телефон: 0885/036190; факс: 062/650507, електронна поща: 
globus lv@abv.bg, съдържа следните документи и информация:

1. Списък на документите в офертата -  1 стр. подписан и подпечатан;
2. Административни сведения за участник, оригинал, подписан и подпечатан от 

управителя- Образец № 1 - 3  стр.;
3. Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закон 

за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици -  Образец № 1а) - оригинал, подписан и подпечатан от 
управителя- Теодора Колева - 2 стр.;

4. Декларация във връзка с чл. 101, ал.11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП 
-  Образец № 16) - оригинал, подписан и подпечатан от управителя- Теодора Колева - 2 
стр.;

5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП -  Образец №2 - оригинал, подписан 
и подпечатан от управителя- Теодора Колева -  1 стр.;

6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП -  Образец №3 - оригинал, подписан и 
подпечатан от управителя- Теодора Колева -  1 стр.;

7. Списък на строителството (съгласно чл. 64, ал.1, т.1 от ЗОП) -  Образец №4 - 
оригинал, подписан и подпечатан - 2 стр.;

8. Списък на техническия и ръководен персонал, който ще отговаря за изпълнение 
на поръчката, с посочване на образованието, квалификацията и професионалния и 
специфичен опит на лицата, които участникът ще използва при изпълнение на 
обществената поръчка ( съгласно чл. 64, ал.1, т.З от ЗОП) - оригинал, подписан и 
подпечатан- 4 стр.;

9. Списък на квалифицираните строителни работници (съгласно Националната 
класификация на професиите и длъжностите в Република България), образец №6 - 
оригинал, подписан и подпечатан-1 стр.;

10. Декларация по чл. 66, ал.1 от Закона за обществените поръчки от Теодора 
Колева -  Образец №7 -оригинал, подписан и подпечатан -  1 стр.;

11. Декларация от Теодора Колева - Образец № 8 -оригинал, подписан и 
подпечатан- 1 стр.;

12. Техническо предложение от „Скорпион Инвестстрой“ ЕООД -  Образец № 9 -  
оригинал, подписан и подпечатан-2 стр.;

13. Обяснителна записка -  приложение към Образец № 9 -  оригинал, подписан и 
подпечатан-101 стр.;

14. Декларация материали от Теодора Колева - Образец № 10 -  оригинал, 
подписан и подпечатан- 3 стр.;

15. Заверени копия от декларации за експлоатационни показатели, технически 
листи -  заверени копия -  60 стр.;

16. Декларация от Теодора Колева, относно гаранционните срокове - Образец 
№11 -  оригинал, подписан и подпечатан -  1 стр.;

17. График за изпълнение на СМР/СРР -  Образец № 12- оригинал, подписан и 
подпечатан- 1 стр.;

18. Диаграма на работната ръка -  оригинал, подписан и подпечатан -  1 стр.;
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19. Ценово предложение от „Скорпион Инвестстрой“ ЕООД с цена на поръчката 
без ДДС -  150 644,57 лв. /Сто и петдесет хиляди шестстотин и четиридесет и четири лева 
и 57 ст./ без Д Д С - образец №13 -  оригнал, подписан и подпечатан -  1 стр.;

20. Електронен носител;
21. Приложение Количествено -  стойностни сметка -  оригинал, подписан и 

подпечатан -  4 стр.;
61. Единични цени по дейности -  подписани и подпечатани на всяка страница - 

28 стр.;
62. Проект на договор за СМР -  подписан и подпечатан на всяка страница -  10

стр.

2. Оферта с вх. № 5300-1346-3/21.05.2018 г. в 14:37 ч. на „Стройко” ЕООД; с 
адрес за кореспонденция: град Велико Търново 5000, ул. „Ниш”, № 7, ет.З; тел.: 062 
605471; факс: 062 623 924, електронна поща: info@stroiko.net, съдържа следните 
документи и информация:

1. Електронен носител;
2. Заглавна страница -  1 стр.
3. Списък на представените документи, оригинал, подписан и подпечатан от 

управителя- от стр. 2 до 3;
4. Административни сведения за участник, оригинал, подписан и подпечатан от 

управителя- Образец №1 -  от стр. 4 до 6;
5. Удостоверение от ЦПРС № I -  ТУ 010866 и талон -  заверено копие -  стр.7;
6. Застрахователна полица № 0401-0-002/13121710001531 издадена от ЗК „Лев 

инс“ АД -  заверено копие -  стр. 8;
7. Сертификат за система за Управление на Качеството на „СТРОЙКО“ ЕООД 

1БО 9001:2015 -  заверено коп ие-стр . 9;
8. Сертификат за система за Управление на Околната среда на „СТРОЙКО“ ЕООД 

180 14001:2004 -  заверено копие -  стр. 10;
9. Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закон 

за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици -  Образец № 1а) - оригинал, подписан и подпечатан от 
управителя- Иван Трайков - от стр. 11 до 12;

10. Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закон 
за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици -  Образец № 1а) - оригинал, подписан и подпечатан от 
управителя-Емил Иванов - от стр. 13 до 14;

11. Декларация във връзка с чл. 101, ал.11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП
-  Образец № 16) - оригинал, подписан и подпечатан от управителя- Иван Трайков - от 
стр. 15 до 16;

12. Декларация във връзка с чл. 101, ал.11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП
-  Образец № 16) - оригинал, подписан и подпечатан от управителя- Емил Иванов - от 
стр. 17 до 18;

13. Декларация по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП -  Образец №2 - оригинал, 
подписан и подпечатан от управителя— Иван Трайков - стр. 19;

14. Декларация по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП -  Образец №2 - оригинал, 
подписан и подпечатан от управителя- Емил Иванов - стр. 20;

15. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП -  Образец №3 - оригинал, подписан 
и подпечатан от управителя- Иван Трайков - стр. 21;
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16. Списък на строителството (съгласно чл. 64, ал.1, т.1 от ЗОП) -  Образец №4 - 
оригинал, подписан и подпечатан - от стр. 22 до 23;

17. Референция издадена от Кроношпан България ЕООД -  заверено копие -  стр.
24;

18. Удостоверение №5300-4467/25.07.2014 г. издадено от Община Велико 
Търново -  заверено копие -  стр. 25;

19. Референция издадена от Община Павел баня -  заверено копие -  стр. 26;
20. Референция издадена от Съни турс ООД -  заверено копие -  стр. 27;
21. Референция издадена от Община Павликени -  заверено копие -  стр. 28;
22. Списък на техническия и ръководен персонал, който ще отговаря за 

изпълнение на поръчката, с посочване на образованието, квалификацията и 
професионалния и специфичен опит на лицата, които участникът ще използва при 
изпълнение на обществената поръчка ( съгласно чл. 64, ал.1, т.З от ЗОП) - оригинал, 
подписан и подпечатан- от стр. 29 до 32;

23. Диплома за завършено средно специално образование издадена от Строителен 
техникум „Ангел Попов“ град Велико Търново на Даниел Петков по специалност 
Геодезия- заверено копие -  стр. 33;

24. Удостоверение издадено на Даниел Петков за проведено професионално 
обучение, от Център за професионална обучение „Елби про“ за професионално обучение 
по част от професия строителен техник -  заверено копие -  стр. 34;

25. Заверено копие от трудова книжка на Даниел Петков -  от стр. 35 до стр. 36;
26. Заповед №13/31.08.2016 г. за назначаване на Даниел Петков за технически 

ръководител на строеж, относно обект: „Ремонт на общински тротоари в населените 
места на община Павликени“ - заверено копие -  стр. 37;

27. Заповед №7/14.07.2014 г. за назначаване на Даниел Петков за технически 
ръководител на строеж, относно обект: „Ремонт и разширение на съществуващ хотел и 
ресторант, ПИ 64, кв. 140, м. Дервеня, ул. „Опълченска“ №77, град Велико Търново“ - 
заверено копие -  стр. 38;

28. Заповед №3/01.02.2014 г. за назначаване на Даниел Петков за технически 
ръководител на строеж, относно обект: „Основен и текущ ремонт на производствена база 
и административна сграда на Кроношпан България -  Цех ПДЧ гр. Велико Търново - 
заверено копие -  стр. 39;

29. Диплома за завършено средно специално образование издадена от Строителен 
техникум „Ангел Попов“ град Велико Търново на Александър Александров по 
специалност Строителство и архитектура -  заверено копие -  стр. 40;

30. Сертификат per. № 2360/26.04.2018 г. издаден от Център за професионално 
обучение „Микс“ на Александър Александров за завършен курс по: „Координатор по 
безопасност и здраве в строителството“-  заверено копие -  стр. 41;

31. Диплома за завършено висше образование издадена от ВИАС на Силвия 
Несторова, по специалност Промишлено и гражданско строителство -  конструкции -  
заверено копие -  стр. 42;

32. Сертификат per. № 2362/26.04.2018 г. издаден от Център за професионално 
обучение „Микс“ за завършен курс по: „Контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството и за контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни 
продукти със съществените изисквания за безопасност“ -  заверено копие -  стр. 43;

33. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с регистрационен 
номер №05737 издадено на инж. Красимир Джамбазов, по части: Конструктивна, 
Организация и изпълнение на строителството -  заверено копие -  стр. 44;
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34. Списък на квалифицираните строителни работници (съгласно Националната 
класификация на професиите и длъжностите в Република България), образец №6 - 
оригинал, подписан и подпечатан-стр. 45;

35. Удостоверение издадено на Милен Минчев с Per. №2627/05.10.2012 г. за 
проведено професионално обучение от Център за професионално обучение ВИАНА за 
част от професия строител - монтажник- заверено копие -  стр. 46;

36. Диплома за завършено средно образование издадена от СПТУ по 
индустриално строителство „К. Фичето“ В. Търново, на Милен Минчев, по специалност 
Строителен бояджия и изпълнител на декоративни покрития -  заверено копие -  стр. 47;

37. Удостоверение издадено на Божидар Блажев с Per. №3096-89/30.03.2018 г. за 
проведено професионално обучение от Център за професионално обучение ВИАНА, за 
придобиване на част от професия строител -  заверено копие -  стр. 46;

38. Удостоверение издадено на Георги Георгиев с Per. № 3095-88/30.03.2018 г. за 
проведено професионално обучение от Център за професионално обучение към PC на 
ТПК В. Търново ЕООД, за придобиване на част от професия строител -  заверено копие
-  стр. 49;

39. Удостоверение издадено на Иван Иванов с Per. № 00465/27 септември 2007 г. 
за професионално обучение по част от професия монтажник на ВиК мрежи -  заверено 
копие -  стр.50;

40. Удостоверение издадено на Антон Петров с Per. № 3093-86/29.03.2018 г. за 
професионално обучение от Център за професионално обучение към PC на ТПК В. 
Търново ЕООД по програма за част от професия монтажник на ВиК мрежи - заверено 
копие -  стр. 51;

41. Диплома за завършено средно образование издадена от Професионална 
гимназия по строителство „К. Фичето“ В. Търново на Николай Йорданов, по 
специалност: Монтьор на ел. инсталации в сгради, на мрежи и уредби за ниско 
напрежение -  заверено копие -  стр. 52;

42. Удостоверение издадено на Николай Йорданов с per. № 2626/05.10.2012 г. за 
професионално обучение от Център за професионално обучение ВИАНА по програма за 
част от професия строител -  заверено копие -  стр. 53;

43. Свидетелство за правоспособност по заваряване издадено на Благомир 
Величков -  заверено копие -  стр. 54;

44. Удостоверение за разред №154 на Огнян Желязков -  заверено копие -  стр. 55;
45. Свидетелство за зрелост и квалификация № 026286 от 30 юни 1983 г. на Илия 

Крумов -  заверено копие -  стр. 56;
46. Удостоверение издадено на Иван Петков с per. № 3097-90/30.03.2018 г. за 

професионално обучение от Център за професионално обучение към PC на ТПК В. 
Търново ЕООД за придобиване на част от професия строител -  заверено копие -  стр. 57;

47. Свидетелство за правоспособност издадено на Георги Петров -  заверено копие
-  стр. 58;

48. Удостоверение издадено на Евгени Иванов с Per. № 3094-87/29.03.2018 г. за 
професионално обучение от Център за професионално обучение към PC на ТПК В. 
Търново ЕООД за придобиване на част от професия строител -  заверено копие -  стр. 59;

49. Декларация по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки от Иван Трайков
-  Образец №7 -оригинал, подписан и подпечатан от управител -  стр. 60;

50. Декларация от Иван Трайков - Образец № 8 -оригинал, подписан и подпечатан 
от управител -  стр. 61;

51. Техническо предложение от „Стройко“ ЕООД -  Образец № 9 -  оригинал, 
подписан и подпечатан- от стр. 62 до стр. 63;
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52. Декларация материали от Иван Трайков - Образец № 10 -  оригинал, подписан 
и подпечатан- от стр. 64 до стр. 65;

53. Заверени копия от декларации за експлоатационни показатели -  заверени 
копия -  от стр. 66 до стр. 84;

54. Декларация от Иван Трайков, относно гаранционните срокове - Образец №11 
-оригинал, подписан и подпечатан -стр. 85;

55. Работна програма за изпълнение на СМР на обект: „Ремонт спортна зала „Сава 
Величков“ град Велико Търново -  оригинал, подписан и подпечатан от управителя -  от 
стр. 86 до стр. 90;

56. График за изпълнение на СМР/СРР -  Образец № 12- оригинал, подписан и 
подпечатан- от стр. 91 до стр. 92;

57. Диаграма на работната ръка -  оригинал, подписан и подпечатан -  от стр. 93 до 
стр. 94;

58. Предложение за създаване на условия за спазване изискванията по ЗЗБУТ и 
пожарна безопасност, организация за контрол на качеството, мерки за опазване на 
околната среда -  оригинал, подписан и подпечатан -  от стр. 95 до стр. 100;

59. Ценово предложение от „Стройко“ ЕООД -  образец №13 -  с цена на поръчката 
без ДДС -  155 585,46 лева (сто и петдесет и пет хиляди петстотин осемдесет и пет лева 
и четиридесет и шест стотинки) -  оригнал, подписан и подпечатан -  стр. 101;

60. Приложение Количествено -  стойностна сметка -  оригинал, подписан и 
подпечатан -  от стр. 102 до стр. 103.

61. Анализи -  от стр. 104 до стр. 134;
62. Проект на договор за СМР -  подписан и подпечатан на всяка страница - от стр. 

135 до стр. 144.

3.Оферта с вх. № 5300-1686-2/21.05.2018 г. в 16:23 ч. на РЕЙ-БИ-АС 
СТРОЙЕКСПОРТ ЕООД, с адрес: гр. В. Търново, ул. „Ю. Гагарин“ №4, тел.: 0896 
636 368, email: rei bi az@abv.bg, съдържа следните документи и информация:

1. Списък на документи съдържащи се в офертата -  подписан и подпечатан - 1
стр.;

2. Административни сведения за участник, оригинал, подписан и подпечатан от 
управителя- Образец №1 -3  стр.;

3. Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закон 
за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици -  Образец № 1а) - оригинал, подписан и подпечатан от 
управителя- Рейхат Рюстемов -  2 стр.;

4. Декларация във връзка с чл. 101, ал.11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП 
-  Образец № 16)- оригинал, подписан и подпечатан от управителя- Рейхан Рюстемов - 
2 стр.;

5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП -  Образец №2 - оригинал, подписана 
от управителя- Рейхат Рюстемов - 2 стр.;

6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП -  Образец №3 - оригинал, подписан и 
подпечатан от управителя- Рейхат Рюстемов -  2 стр.;

7. Списък на строителството (съгласно чл. 64, ал.1, т. 1 от ЗОП) — Образец №4 - 
оригинал, подписан и подпечатан - 1 стр.;

8. Удостоверение от ЦПРС № I -007443 и талон -  заверено копие -  2 стр.;
9. Сметка за заплатена застрахователна премия към ЗАД „Булстрад Виена 

Иншурънс Труп“ -  заверено копие -  1 стр.;
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10. Сметка за заплатена застрахователна премия към ЗАД „Булстрад Виена 
Иншурънс Груп“ -  заверено копие -  1 стр.;

11. Списък на техническия и ръководен персонал, който ще отговаря за 
изпълнение на поръчката, е посочване на образованието, квалификацията и 
професионалния и специфичен опит на лицата, които участникът ще използва при 
изпълнение на обществената поръчка ( съгласно чл. 64, ал.1, т.З от ЗОП) - Образец № 5 
-оригинал, подписан и подпечатан- 2 стр.;

12. Свидетелство за професионална квалификация издадено от Професионална 
гимназия но строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“ на Ремзие Рюстемова 
-  заверено копие -  2 стр.;

13. Диплома за висше образование по специалност -  Строителство на сгради и 
съоръжения, издадена от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ -  
заверено копие -  1 стр.;

14. Удостоверение на инж. Рейхат Рюстемов за пълна проектантска 
правоспособност по части: транспортно строителство и транспортни съоръжения; 
конструктивна на транспортни съоръжения; организация и безопасност на движението -  
заверено копие -  1 стр.;

15. Удостоверение № 05/27.03.2017 г. издадено на Илияз Хаджихасан за завършен 
курс за координатор по безопасност и здраве в строителството -  заверено копие -  1 стр.;

16. Удостоверение №1084 от 27. 09. 2016 г. издадено от Център за професионално 
обучение „Европаргер“ ЕООД на Илияз Шишков за завършено обучение: „Контрол 
върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в 
строежите строителни продукти със съществени изисквания за безопасност“ -  заверено 
копие -  1 стр.;

17. Списък на квалифицираните строителни работници -  Образец №6, оригинал, 
подписан и подпечатан -  1 стр.;

18. Декларация по чл. 66, ал.1 от Закона за обществените поръчки от Рейхат 
Рюстемов -  Образец №7 -оригинал, подписан и подпечатан от управител -  1 стр.;

19. Декларация - Образец №8 от Рейхат Рюстемов -  оригинал, подписан и 
подпечатан -  2 стр.;

20. Техническо предложение -  Оразец №9 -  оригинал, подписан и подпечатан -  2
стр.;

21. Работна програма -  оригинал, подписан и подпечатан - 26 стр.;
22. Декларация материали от Рейхат Рюстемов - Образец № 10 -  оригинал, 

подписан и подпечатан- 2 стр.;
23. Заверени копия от декларации за съответствие, сертификати, приложения -  

заверени копия -  22 стр.;
24. Декларация за техническо оборудване , оригинал подписан и подпечатан -  2

стр.;
25. Декларация относно гаранционните срокове при изпълнение на СМР/СРР -  

Образец № 11 -  оригинал, подписан и подпечатан -  1 стр.;
26. Трафик за изпълнение на СМР/СРР -  Образец №12 -  оригинал, подписан и 

подпечатан -  1 стр.;
27. Проект на договор за СМР -  подписан и подпечатан на всяка страница - 10

стр.
28. Ценово предложение —образец №13 — с цена на поръчката без ДДС — 

151 708,77 лева (сто петдесет и една хиляди седемстотин и осем лв. и седемдесет и седем 
ст.) -оригнал, подписан и подпечатан -1 стр.;

29. Приложение Количествено -  стойностни сметка -  оригинал, подписан и 
подпечатан -  2 стр.;
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30. Анализи на единични цени -  31 стр.
31. диск.

На следващото си заседание комисията ще обсъди наличието и съответствието на 
представените документи с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя.

Комисията приключи работа в 15:30 часа.

Настоящият протокол се състави в един екземпляра.
У * )

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.... г. г.....................1.............
Петко П авло^- управител ОП „Спортни имоти и прояви“ гр. Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Надя Й£т/ов^ - ^и^ектор Дирекция „Обществени поръчки” при Община Велико 
Търново/

2. инж. Ивайло Д^е(в1- главен експерт отдел ТИ, Дирекция СУТ при Община Велико 
Търново. \
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




