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УТВЪРДИЛ :
(Проф. двмн И шин -  Ректор на ТрУ)

ПРОТОКОЛ № 4

Днес, 03.05.2016 г. в 13:30 ч., в Заседателната зала на Тракийски университет се проведе 
заседание на Комисия, назначена със Заповед № 287 от 11.02.2016 г. на Ректора на Тракийски 
университет гр. Стара Загора, със задача да отвори ценовите предложения на участниците в 
офертите за участие в Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
,,1Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол -  Филиал 
Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет -  гр. Стара Загора 
Комисията е в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Проф. ден Гюрга Михайлова -  Зам. ректор по учебна дейност при ТрУ.
ЧЛЕНОВЕ:

1. Димитрийка Илиева -  ръководител фин. отдел Филиал Хасково при ТрУ;
2. Анка Раева -  Домакин Филиал Хасково при ТрУ;
3. Инж. Златко Аладжов -  външен консултант;
4. адв. Зоя Колева -  юрист;
5. Петя Дечева -  главен експерт Обществени поръчки;
6. Страхил Илиев -  главен експерт Обществени поръчки;

Поради навременно пенсиониране на редовния член Ваня Денева, участие в Комисията 
взе Страхил Илиев -  главен експерт Обществени поръчки, назначен като резервен член съгласно 
Заповед № 287/11.02.2016.

Председателят съобщи, че в настоящото закрито заседание ще се разгледат получените от 
участниците във връзка с констатациите на Комисията по чл. 68, ал. 11, т. 2, буква „а” от ЗОП, 
отразени в Протокол № 3.

I. Председателят на Комисията докладва, че в изпълнение на чл. 68, ал. 11, т. 2, буква „а” от 
ЗОП е отправена покана за представяне на разяснения, за начина на формиране на ценовите 
оферти на участниците по съответните обособени позиции:

1. НАДЕЖДА 2000 ЕООД гр. Пловдив по обособени позиции № 2, 3, 8 и 9:
> Писмо с изх. № 1871/08.04.2016г., получено от участника на 09.04.2016 г.

2. МЛЕЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ-ХАСКОВО ЕООД гр. Хасково по обособена 
позиция № 2:

> Писмо с изх. № 1872/08.04.2016 г., получено от участника на 20.04.2016 г.
3. УИКЕНД ООД гр. Димитровград по обособени позиции № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9:

> Писмо с изх. № 1873/08.04.2016 г., получено от участника на 11.04.2016 г.

II. Комисията констатира, че в срока по чл. 68, ал. 9 от ЗОП -  5 (пет) работни дни, считано 
от датата на получаване на искането за писмена обосновка, в деловодството на Тракийски 
университет са постъпили документи от следните участници:

1. НАДЕЖДА 2000 ЕООД гр. Пловдив
> Писмо с вх. № 2005/13.04.2016г.

2. МЛЕЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ -ХАСКОВО ЕООД гр. Хасково
> Писмо с вх. № 2027/18.04.2016г.

3. УИКЕНД ООД гр. Димитровград
> Писмо с вх. № 2108/22.04.2016г.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 -  ..Мляко и млечни продукти“ 
1. НАДЕЖДА 2000 ЕООД гр. Пловдив:
След разглеждане на представените писмени разяснения. Комисията приема, че участникът 

е направил ценово предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 2,



формирано като сбор от оферираните единични цени за всички номенклатурни единици. 
Ценовото предложение на участника по Обособена позиция № 2 е в размер от 21.12 лв. без 
вкл. ДДС (двадесет и един лева и дванадесет стотинки без вкл. ДДС).

2. МЛЕЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ -ХАСКОВО ЕООД гр. Хасково:
След разглеждане на представените писмени разяснения. Комисията приема, че 

участникът е направил ценово предложение за изпълнение на поръчката по Обособена 
позиция № 2, формирано като сбор от оферираните единични цени за всички номенклатурни 
единици. Ценовото предложение на участника по Обособена позиция № 2 е в размер от 22.60 
лв. без ДДС (двадесет и два лева и шестдесет стотинки без вкл. ДДС).

3. УИКЕНД ООД гр. Димитровград:
След разглеждане на представените писмени разяснения, Комисията приема, че 

участникът е направил ценово предложение за изпълнение на поръчката по Обособена 
позиция № 2, формирано като сбор от оферираните единични цени за всички номенклатурни 
единици. Ценовото предложение на участника по Обособена позиция № 2 е в размер от 20.05 
лв. без ДДС (двадесет лева и пет стотинки без вкл. ДДС).

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 -  Месо и месни продукти 
1. НАДЕЖДА 2000 ЕООД гр. Пловдив:
След разглеждане на представените писмени разяснения, Комисията приема, че 

участникът е направил ценово предложение за изпълнение на поръчката по Обособена 
позиция № 3, формирано като сбор от оферираните единични цени за всички номенклатурни 
единици. Ценовото предложение на участника по Обособена позиция № 3 е в размер от 97.27 
лв. без ДДС (деветдесет и седем лева и двадесет и седем стотинки без вкл. ДДС).

2. УИКЕНД ООД гр. Димитровград:
След разглеждане на представените писмени разяснения. Комисията приема, че 

участникът е направил ценово предложение за изпълнение на поръчката по Обособена 
позиция № 3, формирано като сбор от оферираните единични цени за всички номенклатурни 
единици. Ценовото предложение на участника по Обособена позиция № 3 е в размер от 95.60 
лв. без ДДС (деветдесет и пет лева и шестдесет стотинки без вкл. ДДС).

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 -  ВАРИВА
1. УИКЕНД ООД гр. Димитровград
След разглеждане на представените писмени разяснения, Комисията приема, че 

участникът е направил ценово предложение за изпълнение на поръчката по Обособена 
позиция № 4, формирано като сбор от оферираните единични цени за всички номенклатурни 
единици. Ценовото предложение на участника по Обособена позиция № 4 е в размер от 5.67 
лв. без ДДС (пет лева и шестдесет и седем стотинки без вкл. ДДС).

ОБОСОБЕНА ПОЗИНИЯ № 5 -  ПОДПРАВКИ. СОСОВЕ 
1. УИКЕНД ООД гр. Димитровград
След разглеждане на представените писмени разяснения, Комисията приема, че 

участникът е направил ценово предложение за изпълнение на поръчката по Обособена 
позиция № 5, формирано като сбор от оферираните единични цени за всички номенклатурни 
единици. Ценовото предложение на участника по Обособена позиция № 5 е в размер от 8.31 
лв. без ДДС (осем лева и тридесет и една стотинки без вкл. ДДС).

ОБОСОБЕНА ПОЗИНИЯ № 6 -  ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ 
1. УИКЕНД ООД гр. Димитровград:
След разглеждане на представените писмени разяснения. Комисията приема, че 

участникът е направил ценово предложение за изпълнение на поръчката по Обособена 
позиция № 6, формирано като сбор от оферираните единични цени за всички номенклатурни 
единици. Ценовото предложение на участника по Обособена позиция № 6 е в размер от 11.10 
лв. без ДДС (единадесет лева и десет стотинки без вкл. ДДС).



ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 -  СОКОВЕ
1. УИКЕНД ООД гр. Димитровград:
След разглеждане на представените писмени разяснения, Комисията приема, че 

участникът е направил ценово предложение за изпълнение на поръчката по Обособена 
позиция № 7, формирано като сбор от оферираните единични цени за всички номенклатурни 
единици. Ценовото предложение на участника по Обособена позиция № 7 е в размер от 2.69 
лв. без ДДС (два лева и шестдесет и девет стотинки без вкл. ДДС).

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 -  КОНСЕРВИ 
1. НАДЕЖДА 2000 ЕООД гр. Пловдив:
След разглеждане на представените писмени разяснения, Комисията приема, че 

участникът е направил ценово предложение за изпълнение на поръчката по Обособена 
позиция № 8, формирано като сбор от оферираните единични цени за всички номенклатурни 
единици. Ценовото предложение на участника по Обособена позиция № 8 е в размер от 40.37 
лв. без ДДС (четиридесет лева и тридесет и седем стотинки без вкл. ДДС).

2. УИКЕНД ООД гр. Димитровград:
След разглеждане на представените писмени разяснения, Комисията приема, че 

участникът е направил ценово предложение за изпълнение на поръчката по Обособена 
позиция № 8, формирано като сбор от оферираните единични цени за всички номенклатурни 
единици. Ценовото предложение на участника по Обособена позиция № 8 е в размер от 32.47 
лв. без ДДС (тридесет и два лева и четиридесет и седем стотинки без вкл. ДДС).

ОБОСОБЕНА ПОЗИПИЯ № 9 -  ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 
1. НАДЕЖДА 2000 ЕООД гр. Пловдив:
След разглеждане на представените писмени разяснения, Комисията приема, че 

участникът е направил ценово предложение за изпълнение на поръчката по Обособена 
позиция № 9, формирано като сбор от оферираните единични цени за всички номенклатурни 
единици. Ценовото предложение на участника по Обособена позиция № 9 е в размер от 33.86 
лв. без ДДС (тридесет и три лева и осемдесет и шест стотинки без вкл. ДДС).

2. УИКЕНД ООД гр. Димитровград:
След разглеждане на представените писмени разяснения, Комисията приема, че 

участникът е направил ценово предложение за изпълнение на поръчката по Обособена 
позиция № 9, формирано като сбор от оферираните единични цени за всички номенклатурни 
единици. Ценовото предложение на участника по Обособена позиция № 9 е в размер от 40,23 
лв. без ДДС (четиридесет лева и двадесет и три стотинки без вкл. ДДС).

Комисията пристъпи към проверка за наличието на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП 
по показателя „Предлагана цена”. При извършения анализ на предложенията по отделните 
обособени позиции не се установи наличието на 20 на сто по -  благоприятно от средната 
стойност на предложенията на останалите участници.

Съгласно Обявлението за обществена поръчка Комплексната оценка на всеки участник 
се получава като сума от оценките на офертата по два показателя:

- Цена за изпълнение на поръчката - 9 0  % (max. брой 90 точки);
- Срок за реагиране при рекламация -  10 % (max. брой 10 точки);

Комплексна оценка (КО) = К1 + К2

Комисията пристъпи към оценяване на ценовите предложения на участниците по 
отделните Обособени позиции, както следва:

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 -  ..Мляко и млечни продукти“
1.Оферта от „НАДЕЖДА 2000“ ЕООД гр. Пловдив с вх. №790/08.02.2016г., 09:18ч.:



Комисията извърши изчисления на предложението на участника според техническата и 
финансовата оценка, като общият сбор се формира, като:

Минимална предложена цена
К1 = —-------------------------------- ---------- х 90 т.

Предложена цена
Полученият резултат от техническото оценяване на предложението на участника е 

10,00т., а полученият резултат от финансовото оценяване на предложението -  85,44 т.
Като съобрази получените резултати, Комисията постави комплексна оценка на 

офертата от 95,44 т.
2. Оферта от „МЛЕЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ -ХАСКОВО“ ЕООД гр. Хасково с 

вх. № 807/ 08.02.2016г., 11:14 ч.:
Комисията извърши изчисления на предложението на участника според техническата и 

финансовата оценка, като общият сбор се формира, като:
Минимална предложена цена

К1 = ---------- ----------- ----------------------- х 90 т.
Предложена цена

Полученият резултат от техническото оценяване на предложението на участника е
10.00 т., а полученият резултат от финансовото оценяване на предложението -  79,84 т.

Като съобрази получените резултати, Комисията постави Комплексна оценка на 
офертата от 89,84 т.

3. Оферта от „УИКЕНД“ ООД гр. Димитровград с вх. № 828/08.02.2016г., 15:04ч.:
Комисията извърши изчисления на предложението на участника според техническата и 

финансовата оценка, като общият сбор се формира, като:
Минимална предложена цена

К1 = —...........- --------- ---------------------- х 90 т.
Предложена цена

Полученият резултат от техническото оценяване на предложението на участника е
10.00 т., а полученият резултат от финансовото оценяване на предложението -  90,00 т.

Като съобрази получените резултати, Комисията постави Комплексната оценка на 
офертата от 100,00 т.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИТ1ИЯ № 3 -  Месо и месни продукти 
1. Оферта от „НАДЕЖДА 2000“ ЕООД гр. Пловдив с вх. № 790/08.02.2016 г., 

09:18ч.:
Комисията извърши изчисления на предложението на участника според техническата и 

финансовата оценка, като общият сбор се формира, като:
Минимална предложена цена

К1 = ----------- ----------------------------------х 90 т.
Предложена цена

Полученият резултат от техническото оценяване на предложението на участника е
10.00 т., а полученият резултат от финансовото оценяване на предложението -  88,45 т.

Като съобрази получените резултати, Комисията постави Комплексна оценка на 
офертата от 98,45 т.

2. Оферта от „УИКЕНД“ ООД гр. Димитровград с вх. № 828/08.02.2016г., 15:04ч.:
Комисията извърши изчисления на предложението на участника според техническата и 

финансовата оценка, като общият сбор се формира, като:
Минимална предложена цена

К 1 = .............................. .........................— х 90 т.
Предложена цена

Полученият резултат от техническото оценяване на предложението на участника е
10.00 т., а полученият резултат от финансовото оценяване на предложението -  90,00 т.

Като съобрази получените резултати, Комисията постави обща оценка на офертата от
100.00 т.



ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 -  ВАРИВА 
1. Оферта от „УИКЕНД“ ООД гр. Димитровград с вх. № 828/08.02.2016г., 15:04ч.:
Комисията извърши изчисления на предложението на участника според техническата и 

финансовата оценка, като общият сбор се формира, като:
Минимапна предложена цена

К1 = .......................... .................................. х 90 т.
Предложена цена

Полученият резултат от техническото оценяване на предложението на участника е
10.00 т., а полученият резултат от финансовото оценяване на предложението -  90,00 т.

Като съобрази получените резултати, Комисията постави Комплексна оценка на 
офертата от 100,00 т.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 -  ПОДПРАВКИ, СОСОВЕ 
1. Оферта от „УИКЕНД“ ООД гр. Димитровград с вх. № 828/08.02.2016г., 15:04ч.:
Комисията извърши изчисления на предложението на участника според техническата и 

финансовата оценка, като общият сбор се формира, като:
Минимапна предложена цена

К1 = .............................................................х 90 т.
Предложена цена

Полученият резултат от техническото оценяване на предложението на участника е
10.00 т., а полученият резултат от финансовото оценяване на предложението -  90,00 т.

Като съобрази получените резултати, Комисията постави Комплексна оценка на 
офертата от 100,00 т.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 -  ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ 
1. Оферта от „УИКЕНД“ ООД гр. Димитровград с вх. № 828/08.02.2016г., 15:04ч.:
Комисията извърши изчисления на предложението на участника според техническата и 

финансовата оценка, като общият сбор се формира, като:
Минимапна предложена цена

К1 = ------------------------------ ----------- — х 90 т.
Предложена цена

Полученият резултат от техническото оценяване на предложението на участника е
10.00 т., а полученият резултат от финансовото оценяване на предложението -  90,00 т.

Като съобрази получените резултати, Комисията постави Комплексна оценка на 
офертата от 100,00 т.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 -  СОКОВЕ 
1. Оферта от „УИКЕНД“ ООД гр. Димитровград с вх. № 828/08.02.2016г., 15:04ч.:
Комисията извърши изчисления на предложението на участника според техническата и 

финансовата оценка, като общият сбор се формира, като:
Минимална предложена цена

К1 = ........................................ ....................х 90 т.
Предложена цена

Полученият резултат от техническото оценяване на предложението на участника е
10.00 т., а полученият резултат от финансовото оценяване на предложението — 90,00 т.

Като съобрази получените резултати. Комисията постави обща оценка на офертата от
100.00 т. 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 -  КОНСЕРВИ 
1. Оферта от „НАДЕЖДА 2000“ ЕООД гр. Пловдив с вх. № 790/08.02.2016 г., 

09:18ч.:
Комисията извърши изчисления на предложението на участника според техническата и 

финансовата оценка, като общият сбор се формира, като:
Минимална предложена цена



К1 = --------------- ------------------------------х 90 т.
Предложена цена

Полученият резултат от техническото оценяване на предложението на участника е
10.00 т., а полученият резултат от финансовото оценяване на предложението -  72,38 т.

Като съобрази получените резултати, Комисията постави Комплексна оценка на 
офертата от 82,38 т.

2. Оферта от „УИКЕНД“ ООД гр. Димитровград с вх. № 828/08.02.2016 г., 15:04ч.:
Комисията извърши изчисления на предложението на участника според техническата и 

финансовата оценка, като общият сбор се формира, като:
Минимална предложена цена

К1 = ---------- ------ -------------------------— х 90 т.
Предложена цена

Полученият резултат от техническото оценяване на предложението на участника е
10.00 т., а полученият резултат от финансовото оценяване на предложението -  90,00 т.

Като съобрази получените резултати, Комисията постави Комплексна оценка на 
офертата от 100,00 т.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 -  ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
1. Оферта от „НАДЕЖДА 2000“ ЕООД гр. Пловдив с вх. № 790/08.02.2016 г., 

09:18ч.:
Комисията извърши изчисления на предложението на участника според техническата и 

финансовата оценка, като общият сбор се формира, като:
Минимална предложена цена

К1 = — ----------------------------------------- х 90 т.
Предложена цена

Полученият резултат от техническото оценяване на предложението на участника е
10.00 т., а полученият резултат от финансовото оценяване на предложението -  90,00 т.

Като съобрази получените резултати, Комисията постави Комплексна оценка на 
офертата от 100,00 т.

2. Оферта от „УИКЕНД“ ООД гр. Димитровград с вх. № 828/08.02.2016 г., 15:04ч.:
Комисията извърши изчисления на предложението на участника според техническата и 

финансовата оценка, като общият сбор се формира, като:
Минимална предложена цена

К1 = ---------------------- ------------ ---------- х 90 т.
Предложена цена

Полученият резултат от техническото оценяване на предложението на участника е
10.00 т., а полученият резултат от финансовото оценяване на предложението -  75,74 т.

Като съобрази получените резултати. Комисията постави обща оценка на офертата от 
85,74 т.

I I I . Въз основа на горните констатации и получените резултати, на основание чл. 72, 
ал. 1, т. 5 от ЗОП, Комисията извърши КЛАСИРАНЕ на допуснатите до разглеждане и 
оценяване оферти по отделните Обособени позиции в Откритата процедура, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИТТИЯ № 2 -  ..Мляко и млечни продукти“
1. ПЪРВО МЯСТО:
„УИКЕНД“ ООД гр. Димитровград с Оферта с вх. № 828/08.02.2016 г., 15:04 ч.

2. ВТОРО МЯСТО:
„НАДЕЖДА 2000” ЕООД гр. Пловдив с Оферта с вх. № 790/08.02.2016 г„ 09:18 ч.
3. ТРЕТО МЯСТО:
„МЛЕЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ -ХАСКОВО“ ЕООД гр. Хасково с Оферта с вх. 

№ 807/08.02.2016г„ 11:14 ч.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 -  Месо и месни продукти



1. ПЪРВО МЯСТО:
„УИКЕНД“ ООД гр. Димитровград с Оферта с вх. № 828/08.02.2016 г., 15:04 ч.
2. ВТОРО МЯСТО:
„НАДЕЖДА 2000” ЕООД гр. Пловдив с Оферта с вх. № 790/08.02.2016 г., 09:18 ч.

ОБОСОБЕНА ПОЗШТИЯ № 4 -  ВАРИВА
1. ПЪРВО МЯСТО:
„УИКЕНД“ ООД гр. Димитровград с Оферта с вх. № 828/08.02.2016 г., 15:04 ч.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 -  ПОДПРАВКИ, СОСОВЕ
1. ПЪРВО МЯСТО:
„УИКЕНД“ ООД гр. Димитровград с Оферта с вх. № 828/08.02.2016 г., 15:04 ч.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 -  ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ
1. ПЪРВО МЯСТО:
„УИКЕНД“ ООД гр. Димитровград с Оферта с вх. № 828/08.02.2016 г., 15:04 ч.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 -  СОКОВЕ
1. ПЪРВО МЯСТО:
„УИКЕНД“ ООД гр. Димитровград с Оферта с вх. № 828/08.02.2016 г., 15:04 ч.

ОБОСОБЕНА ПОЗИТ1ИЯ № 8 -  КОНСЕРВИ
1. ПЪРВО МЯСТО:
„УИКЕНД“ ООД гр. Димитровград с Оферта с вх. № 828/08.02.2016 г., 15:04 ч.
2. ВТОРО МЯСТО:
„НАДЕЖДА 2000” ЕООД гр. Пловдив с Оферта с вх. № 790/08.02.2016 г., 09:18 ч.

ОБОСОБЕНА ПОЗИТТИЯ № 9 -  ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
1. ПЪРВО МЯСТО:
„НАДЕЖДА 2000” ЕООД гр. Пловдив с Оферта с вх. № 790/08.02.2016г„ 09:18ч.
2. ВТОРО МЯСТО:
„УИКЕНД“ ООД гр. Димитровград с Оферта с вх. № 828/08.02.2016 г., 15:04 ч.

IV . Въз основа на направените констатации от работата на Комисията по отваряне, 
разглеждане и оценяване на постъпилите оферти в настоящата Открита процедура по 
отделните Обособени позиции, Комисията единодушно прие следните РЕШЕНИЯ:

1.1. Комисията ПРЕДЛАГА на Възложителя да сключи Договор за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: периодична доставка на хранителни продукти за 
нуждите на студентски стол -  Филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски 
университет -  гр. Стара Загора“ по ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 с 
участника ..УИКЕНД“ ООД гр. Димитровград с Оферта с вх. № 828/08.02.2016 г., 15:04 ч.

1.2. Комисията ПРЕДЛАГА на Възложителя да сключи Договор за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: ,^Периодична доставка на хранителни продукти за 
нуждите на студентски стол -  Филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски 
университет -  гр. Стара Загора“ по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 с участника
.НА7ТЕЖДА 2000” ЕООД гр. Пловдив с Оферта с вх. № 790/08.02.2016 г„ 09:18 ч.

С извършване на горните действия, Комисията приключи своята работа и заседанието 
бе закрито.



Настоящият протокол се изготви в един екземпляр и бе подписан от всички членове на 
Комисията.

КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Проф. ден Гюрга Михайлова -  ............./П/.

ЧЛЕНОВЕ:

1. Димитрийка Илиева -  ............./П/

2. Анка Раева -  ............./П/

3. Инж. Златко Аладжов -  ............./П/

4. адв. Зоя Колева -  ............./П/

5. Петя Дечева -  ............./П/

6. Страхил Илиев -  ............./П/

Вярно с оригинала, 
подписан на хартия!


