
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ш : 
V // -X РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

ПРОТОКОЛ 

Днес 02.06.2020 г. от 10:00ч. в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 51, ал. 
1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 103, ал. 1 
от Закона за обществените поръчки, назначена със заповед № РД 22 - 768/02.06.2020г. на Кмета 
на Община Велико Търново, започна разглеждането на офертите, постъпили във връзка с 
обявената обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление, с 
предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране, строителство и 
авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по 
обособени позиции: 

Обособена позиция №5: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар" 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Динко Кечев - Директор Дирекция „СУТ" в Община Велико 
Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. инж.Цанко Бояджиев - Началник отдел „ТИ" в Община Велико Търново; 
2. Александър Колев - Главен експерт в Дирекция ОП в Община Велико Търново; 

j 
Заседанието на комисията се проведе в административната сграда на Община Велико 

Търново, зала 306. Комисията се събра в пълен състав. 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП и 
чл. 51, ал. 8 ППЗОП, неразделна част от настоящият протокол. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и 
средствата за масово осведомяване. 

инж.Динко Кечев - Директор Дирекция „СУТ" в Община Велико Търново, изчете 
Заповед РД 22 - 768/02.06.2020г., представи комисията и оповести нейните задачи: 

„ Със задачи: да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя; да разгледа и 
провери съответствието на допуснатите оферти с предварително обявените от Възложителя 
условия; при съответствие на офертите комисията да проведе преговори с всеки от поканените 
участници поотделно, като се придържа точно към първоначално определените условия и 
изисквания за изпълнение на поръчката; да оцени и класира участниците. 

Комисията да проведе заседание на дата 02.06.2020 г. от 10:00 часа в заседателна зала в 
сградата на Община Велико Търново. 

Резултатите от преговорите да се отразят в протокол, който се подписва от комисията и 
участника. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ППЗОП, след провеждане на преговорите комисията 
изготвя и доклад, който съдържа информацията по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП. Докладът на 
основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП да бъде представен на Възложителя за утвърждаване като към 
него да бъдат приложени протоколите от работата на комисията и всички документи, изготвени 
в хода на работата на комисията, заедно с цялата документация по процедура с предмет: Избор 
на изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор по 
проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции: 
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Обособена позиция №5: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар" , с 
уникален номер 00073-2020-0027 в регистъра на АОП. 

С приемо-иредавателен протокол бяха предадени на председателя на комисията 
постъпилите оферти в определения срок посочен в поканите за участие и профил на купувача 
до 29.05.2020г. до 17:00ч. В посочения в обявлението срок, са постъпили две оферти с вх.№: 

1. Вх.№ 5300-1153-2/29.05.2020г. в 13:21 ч. на „Джамбо 33" ООД 
2. Вх.№ 5300-116-25/29.05.2020г. в 13:46ч. на „Пътни Строежи - Велико Търново" АД 

Комисията извърши внимателно оглед на опаковките на постъпилите оферти и установи 
следното: 

Опаковките са постъпили в срок, съгласно предварително обявения, в непрозрачна 
опаковка и с ненарушена цялост. 

Комисията отвори по реда на постъпване постъпилите оферти - запечатани 
непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание, като се извърши проверка за 
наличието на отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри". Трима от членовете на 
комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови 
параметри". 

Председателят на комисията в съответствие с чл. 54, ал.З от ППЗОП оповести 
съдържането на опаковките, както следва: 

I. Оферта от „Джамбо 33" ООД, с вх. №5300-1153-2/29.05.2020г. в 13:21ч., с адрес 
за кореспонденция: град Велико Търново, ул. „Поп Харитон" №2, ет.2, ап.2, тел: 
0888757731, email: diambo33@abv.bg , съдържа: 

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията 
констатира наличието на - документи и плик с надпис „Предлагани ценови параметри". 
Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри". 

1. Магнитен носител съдържащ ЕЕДОП - 1бр. 
2. Опис на документите съдържащи се в офертата, оригинал подписан и подпечатан -

1стр. 
3. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано - Зстр. 
4. Декларация за конфиденциалност, неподписана - 1стр. 
5. обяснителна записка неподписани - 11стр 

II. Оферта от „Пътни Строежи - Велико Търново" АД, с вх. №5300-116-
25/29.05.2020г. в 13:46ч., с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, бул. 
„България" №27, тел: 062616811, email: office@psvt.bg , лице за контакт: Филип Маринов 
и Румен Игнатов, съдържа: 
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Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията 
констатира наличието на - документи и плик с надпис „Предлагани ценови параметри". 
Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и плика с надпис 

2стр. 

1. Магнитен носител съдържащ ЕЕДОП - 1бр. 
2. Опис на документите съдържащи се в офертата, оригинал подписан и подпечатан -

3. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано - 8стр. 
4. Протокол за оглед, оригинал подписан и подпечатан от представител на Възложителя 

инж.Динко Кечев и изпълнителен директор на участника Филип Маринов - 1стр. 
5. Декларация в свободен текст че при изготвяне на офертата са спазени задълженията 

свързани с опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, оригинал 
подписан и подпечатан - 1 стр. 

6. Заверени копия от документи - 77 стр. 
7. Обяснителна записка, оригинал подписна и подпечатана - 75стр. 
8. Декларации за експлоатационни показатели, оригинал подписани и подпечатани - 10 

стр. 

1стр. 

8. Линеен календарен график, оригинал подписан и подпечатан - 4стр. 
9. Декларация относно гаранционните срокове, оригинал подписана и подпечатана 

Председателят на комисията на основание чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП определя следния 
прогнозен график за работа на комисията: 

1. Най-късно до 16.06.2020 г., всеки от членовете на комисията трябва лично да разгледа 
документите и информацията в офертите за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Място на съхранение на 
документите, свързани с обществената поръчка до приключване работата на комисията -
архив на Дирекция ОП, където офертите са на разположение на членовете на комисията за 
преглед и анализ. 

2. Най-късно на дата 18.06.2020 г. комисията трябва да проведе заседание за да обсъди и 
изготви Протокол за съответствието на участника с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, като в случай че установи липса, непълнота 
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие с изискванията към личното състоянието или критериите за подбор, да ги 
посочи в протокола и да го изпрати на всички участници в деня на публикуването му в 
профила на купувача. 

Проверката ще обхваща и съдържанието и редовността на документите във връзка с 
личното състояние и критериите за подбор, както и представяне и подписване на декларации, 
образци и ЕЕДОП от изискуемите лица и изпълнение на други изисквания на обявлението, 
документацията и образците към нея. 

3. Най-късно на дата 30.06.2020 г. комисията трябва да проведе заседание, на което да 
разгледа допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, ако е приложимо, и да разгледа 
техническите предложения на допуснатите участници за съответствие с предварително 
обявените условия. 

4. Дата за отваряне на ценовите предложения най-късно до: 06.07.2020 г., като най-
късно два работни дни преди датата на отваряне, комисията трябва да обяви най-малко чрез 
съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отваряне на ценовите 
предложения. 
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С горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията в 
17:00ч., която се оттегли за разглеждане на подадените документи за съответствие с 
изискванията и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Съгласно чл.67, ал.1 от ППЗОП, комисията определи поредноста на преговорите с участниците 
в процедурата на договаряне чрез провеждане на жребий. Според проведения жребий и във връзка с 
чл.67, ал.2 от ППЗОП, първият участник с когото ще бъдат проведени преговори е „Пътни Строежи -
Велико Търново" АД, а вторият е „Джамбо 33" ООД. 

Комисията продължи своята работа на дата 16.06.2020г. от 09:00ч., като започна да 
разглежда и анализира представените оферти. Комисията по изпълнение на чл.54, ал. 7 от 
ППЗОП започна обсъждане относно съответствието на участниците с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

КОНСТАТАЦИИ ПО ЧЛ.54, АЛ.7 И АЛ.8 ОТ ППЗОП 
относно съответствие, липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията 
към личното състояние или критериите за подбор 

» 

I. Оферта от „Джамбо 33" ООД, с вх. №5300-1153-2/29.05.2020г. в 13:21ч., с адрес 
за кореспонденция: град Велико Търново, ул. „Поп Харитон" №2, ет.2, ап.2, тел: 
0888757731, email: djambo33(a)abv.bg , съдържа: 

1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. Подпис от 
управителите на дружеството Тодор Джамбазов и Божидар Василев. Комисията извърши 
справка в Търговски регистър и установи съответствие на лицаата подписали еЕЕДОП и 
лицата вписани в търговски регистър. Имайки предвид горното комисията приема, че 
еЕЕДОП е подписан от всички задължени лица. 

2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на 

поръчката на подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 

Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП 
е декларирал липсата на основания за отстраняване. 

4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо се до годността 
(правоспособността) за упражняване на професионална дейност: „ Участникът трябва да 
притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към 
Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за 
Камарата на строителите (ЗКС), а за чуждестранно лице - в аналогичен професионален или 
търговски регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е 
установен за изпълнение на строежи, както следва: II група, III категория. ". В отговор на 
това изискване, участника е представил информация в еЕЕДОП, че е вписан за ЧЕТВЪРТА 
ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и 
опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС: Удостоверение № IV -
TV 004808 4.1 строежи от трета и четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС; 
Срок на валидност на контролния талон: 30.09.2020 г." Комисията извърши справка в 
публичния регистър на ЦПРС на интернет адрес https://register.ksb.bg/spravki.php и установи, 
че в действителност е вписан в регистъра. Участника е посочил че е вписан за обекти Четвърта 
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група, а съгласно поставеното условие е необходимо да е вписан за обекти 2-ра група, 3-та 
категория минимум. В следствие на извършената справка в публичния и безплатен регистър 
на ЦПРС, комисията установи че участника е вписан за обекти: „ВТОРА ГРУПА: строежи от 
транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС: Удостоверение № II -
TV 002352, строежи от трета и четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;, В тази 
връзка комисията приема че участника отговаря на поставеното изискване. 

Относно изискванията отнасящи се до технически и професионални способности: 
„3.1. Участникът трябва да е изпълнил минимум дейности строителство с предмет и обем, 

идентични ши сходни с тези на поръчката за последните 5 (пет) години от датата на подаване на 
офертата. 

За обособени позиции от №2 до №5 включително: Идентично или сходно с предмета на 
поръчката строителство се счита, ново строителство и/или основен ремонт и/ши реконструкция 
и/ши модернизация и/ши рехабшитация на път, без значение дали е общинска, републиканска пътна 
мрежа с площ не по мачка от 2000м2. За изпълнено строителство се счита такова прието 
съответните протоколи съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството.". В отговор на това изискване, участника не е представил необходимата 
информация с цел установяване на съответствие с поставения критерии за подбор. Необходимо е 
участника да представи ЕЕДОП, в който да е попълнена необходимата информация. 

НЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
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„3.2 Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за 
управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват в областта на 
строителство на инфраструктурни обекти или еквивалентен. " В отговор на това изискване, 
участника е представил информация в еЕЕДОП относно наличието на Сертификат за 
управление на качеството , маркирал е отговор „Да", като е представена информация за 
обхват и издател на сертификата, както и срок на валидност. 

I I . Оферта от „Пътни Строежи - Велико Търново" АД, с вх. №5300-116-
25/29.05.2020г. в 13:46ч., с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, бул. 
„България" №27, тел: 062616811, email: office(fl)psvt.bg , лице за контакт: Филип Маринов 
и Румен Игнатов, съдържа: 

1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валидни ел. подписи от 
представителите на участника и членове на съвета на директорите- Румен Игнатов и Филип 
Маринов, както и от останалите от съвета на директорите - Григор Иванов, Румен Михайлов и 
Велико Желев. Комисията извърши справка в Търговски регистър и установи съответствие на 
лицата подписали еЕЕДОП и лицата вписани в търговски регистър. Имайки предвид горното 
комисията приема, че еЕЕДОП е подписан от всички задължени лица. 

2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на 

поръчката на подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 

Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП 
е декларирал липсата на основания за отстраняване. 

4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо се до годността 
(правоспособността) за упражняване на професионална дейност: „ Участникът трябва да 
притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към 
Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за 
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Камарата на строителите (ЗКС), а за чуждестранно лице - в аналогичен професионален или 
търговски регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е 
установен за изпълнение на строежи, както следва: II група, III категория. ". В отговор на 
това изискване, участника е представил информация в еЕЕДОП, че е вписан за Удостоверение 
№ II - TV 005463 - Строежи от I до IV категория , Валиден контролен талон до 30.09.2020г. 
Комисията извърши справка в публичния регистър на ЦПРС на интернет адрес 
https://register.ksb.bg/spravki.php и установи, че в действителност е вписан в регистъра. 

Относно изискванията отнасящи се до технически и професионални способности: 
„3.1. Участникът трябва да е изпълнил минимум дейности строителство с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 (пет) години от датата на подаване на 
офертата. 

За обособени позиции от №2 до №5 включително: Идентично или сходно с предмета на 
поръчката строителство се счита, ново строителство и/или основен ремонт и/ши реконструкция 
и/ши модернизация и/ши рехабнлитация на път, без значение дали е общинска, републиканска пътна 
мрежа с площ не по малка от 2000м2. За изпълнено строителство се счита такова прието 
съответните протоколи съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството.". В отговор на това изискване, участника е представил информация в 
еЕЕДОП, за сходно с предмета на поръчката строителство - " 1.„Дейности по извършване на CMP по 
проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" по 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма „Региони 
в растеж" 2014-2020" 1.1.„Площад "Съединение"-въвеждане на енергоспестяващо улично 
осветление, настилки и паркоустройство, Ви К, поставяне на указателни и информационни 
табели, елементи на градското обзавеждане";Акт обр.15/12.04.2019г. 1.2.„Реконструкция на 
обществени паркинги - паркинг на ул. Крайбрежна, вкл. Реконструкция на пешеходни стъпала"; 
Акт обр.15/15.11.2018 г.- Положен плътен асфалтобетон - 2108 м2 1.3. „Реконструкция на 
обществена тоалетна на ул. "Георги Сава Раковски" 29" , Акт обр.15 /12.04.2018 г. Посочен е, 
получател и период на изпълнение 28.12.2017г. -12.04.2019г. 2.„Подобряване на техническата 
инфраструктура в Западна индустриална зона" в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0003-C01 
„Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона", по процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-0039 "Изпълнение на Интегрирани планове за 
градско възстановяване и развитие 2014-2020", по Приоритетна Ос 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие на Оперативна програма „Региони в Растеж 2014-2020", Протокол обр 15 
/28.09.2018г. - Положен плътен асфалтобетон - 16 200м2. Посочен е, получател и период на 
изпълнение 04.10.2017г. -28.09.2018г. 3. Избор на изпълнител на предвидените СМР по договор за 
финансиране № 04/07/2/0/00082/19.09.2017 г. по проект „Реконструкция, възстановяване и 
рехабилитация на улици в община Златарица", Акт обр.15 /19.07.2019г. - Положен плътен 
асфалтобетон -22393 м2. Посочен е, получател и период на изпълнение 02.08.2018г. -19.07.2019г. 

„3.2 Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за 
управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват в областта на 
строителство на инфраструктурни обекти или еквивалентен. " В отговор на това изискване, 
участника е представил информация в еЕЕДОП относно наличието на Сертификат за 
управление на качеството , маркирал е отговор „Да"., представена е и информация за 
валидност и издател на сертификата. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника, комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 
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В съответствие с чл. 54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на 
настоящия протокол участника, по отношение на който е констатирано несъответствие или 
липса на информация, може да представи 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 оферти. 

Възможността по чл. 54, ал.9 от ППЗОП се прилага и за подизпълнителите и третите 
лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, 
когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на 
възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение. 

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 
1, 2 и 7 от ЗОП новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат 
самостоятелно да представляват участника. 

След изтичането на срока от 5 работни дни, комисията ще проведе заседание за 
разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника 
с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

Съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП, комисията уведомява участниците, като им изпраща 
протокола с констатациите в деня на публикуването му в профила на купувача. 

Съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП, участниците представят на комисията 
съответните документи или информация в срок от 5/пет/ работни дни от получаването 
на настоящия протокол. 

Отговори, постъпили в деловодството на Община Велико Търново след изтичане 
на срока няма да се разглеждат от комисията. При изпращане по пощата с препоръчано 
писмо или по куриер, участникът следва да се съобрази с последната дата за постъпване на 
отговора. 

Отговорите на участниците се представят в Общински център за услуги и информация 
на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико Търново, пл. „Майка 
България" № 2, Пощенски код 5000 в запечатана непрозрачна опаковка върху който, освен 
идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail, се изписва: 

О Т Г О В О Р 

На протокол от дата 16.06.2020г. от 09:00ч. 
До инж.Динко Кечев - Директор Дирекция „СУТ" в Община Велико Търново, Председател 

на комисията, определена със Заповед № РД 22 - 768/02.06.2020г. на Кмета на Община Велико 
Търново по обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг 
- проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на 
град Велико Търново", по обособени позиции: 

Обособена позиция №5: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар" 

От участник: ЕИК 
Адрес за кореспонденция: град: "! Пощенски код 
Улица вх. . . .№. . . , ет 
Телефон: факс: 
Електронна поща 
Лице за контакти: 

ДА СЕ ОТВОРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА 
определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет: Избор на 

[зпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор по 

7 



ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ -X РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

[роект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции: 

Обособена позиция №5: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар" 

Комисията приключи работа в 12:00 часа и насрочи следващо заседание след 
получаване на отговора на участника по констатациите в настоящия протокол. 

Протоколът се изготви в един екземпляр, като съгласно чл. 54, ал.8 от ППЗОП 
комисията уведомява участниците като им изпраща протокол с констатациите в деня на 
публикуването му в профила на купувача. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

/ инж.Динко Кечев - ДиррЕГ^ДирбкЦИМ^-^Т" в Община Велико Търново; / 

И ЧЛЕНОВЕгГ^ 
/ инж.Цанко Б о я ^ д я б т е р ^ а ч а л н и в Община Велико Търново;/ 

2 / 
/ Александ^рТСоте^^^^^вЖ^експерт в Дирекция ОП в Община Велико Търново; / 
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Text Box
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679


