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Приложение към Докладът по чл.103, ал.3 от ЗОП от 28.05.2020 г., на комисията, 

назначена със Заповед № РД-05-190/21.05.2020 г. на възложителя Трайко Андреев Младенов 

- кмет на община Костинброд, предоставен за утвърждаване на 28.05.2020 г.  

и утърден на 28.05.2020 г. 

Утвърждавам:......пп.......................... 

Трайко Андреев Младенов - Кмет на община Костинброд и Възложител по ЗОП 

П Р О Т О К О Л № 1 

Публично заседание 

Днес: 21.05.2020 г, в 10,00 ч., в гр. Костинброд, ул «Охрид» №1, работен кабинет №26 на 

общинска администрация Костинброд, се събра Комисия, назначена със Заповед № РД-05-

190/21.05.2020 г. за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти при провеждане 

на по чл. 18, ал.1, т.1, открита процедура по Закона за обществените поръчки, с предмет: 

Транспортиране (сметоизвозване) на неопасни отпадъци от населените места на община 

Костинброд и поддържане на чистотата на територии за обществeно ползване, открита с 

Решение № РД-05-141 от 14.04.2020 г. на кмета на община Костинброд, публикация на 

обявлението в TED(електронен ежедневник за обществени поръчки) към Официален вестник 

на Европейския съюз(OB/S): 2020/S 075-178368 с публикация: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178368-2020:TEXT:BG:HTML&tabId=1, в Профила 

на купувача в преписка ОП 2020-3 с хипервръзка: http://kostinbrod.bg/archives/26392, и на 

адреса на преписката с ID 00035-2020-0003 в РОП на АОП: 

http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=972406, в състав:  

Председател: Снежа Веселинова Трендафилова – магистър по специалност „право”, 
правоспособен юрист, екперт от списъка по чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП с ID ВЕ-1411, на 
длъжност в администрацията при възложителя: Директор на дирекция „Обществени 
пъръчки, Оперативни програми и проекти” и Главен юрисконсулт. 

Членове: 
1.  Лора Евгениева Емануилова – магистър по икономика, със специалност 

„Валутен, митнически и данъчен контрол”, на длъжност при изпълнителя на позиция 

О Б Щ И Н А    К О С Т И Н Б Р О Д 
Общинска администрация – гр.Костинброд, Софийска област 
гр.Костинброд, п.к. 2230, ул.”Охрид” №1, тел.: 0721 68701, Fax: 0721 68777 
http://www.kostinbrod.bg, e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com 

Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015 
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директор на дирекция „Транспорт, техническо обслужване и отбранително-мобилизационна 
подготовка” (ТТО и ОМП); 

2. Димитър Георгиев Георгиев – бакалавър по специалност „ПООР“, ръководител на 
Общински инспекторат,  

3. Клавдия Иванчова Георгиева – магистър по специалност „фирмена 

администрация“, на длъжност в администрацията на възложителя: главен инспектор 

Общински инспикторат, 

4. инж. Красимир Душков Дебеляшки – магистър –„Еколог“, на длъжност при 
възложителя - еколог, 

Резервни членове:  

1. инж. Валя Иванова Иванова-Бачева – магистър по специалност „Промишлено и 
гражданско строителство“, на длъжност в администрацията при възложителя – главен 
инженер, 

2. инж.Теодора Володиева Гогова - зам.-кмет “Икономическо развитие, 
инжeнерна инфраструктура и оперативни програми и проекти” („ИР, ИИ и ОП и П“), 

Председателят, обяви, че комисията е в пълен състав и не съществуват пречки за 

вземане на валидни решения и  започна откритото заседанието за изпълнение на поставените 

задачи. На откритото заседание не присъстваха представители на кандидатите, 

надлежно удостоверено с Присъствена форма за регистрация. 

Председателят докладва предадената му с протокол, под опис единствената оферта и 

справка „Пълен филтър” от деловодната система, удостоверяващ постъпване на същата в 

запечатана опаковка и в срок, както следва: 

№ Вх. № Кандидат 
1 Оферта: № 08-00-38/1/20.05.2020 г., 16,01 ч. БКС- Христо Нанев ЕООД  

 

След обявяване на списъка с участника, подал в срок офертата си, членовете на 
комисията подадоха Декларации по чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки. 
Направена беше проверка в Търговски регистър за актуалност на представителството на 
кандидата и данни за „свързани лица”, с оглед проверка на валидността на представените в 
офертата документи и допустимостта на кандидата за участие в процедурата и със членовете 
на оценъчната комисия. Не бяха установени основания за недопускане на кандидата. 

 

Кандидат №1 - БКС- Христо Нанев ЕООД, ЕИК: 131058508, със седалище и адрес 
на управление: Община: Столична, населено място: гр. София, ж.к. Люлин, ул.722, №2, 
ет.2, представлявано от управителя Христо Нанев, Комуникации: Телефон:+359(02) 8257153; 
+359 887215484; bksnanev@abv.bg 

 
Работата на комисията премина в следния дневен ред: 
1. Извършване на проверка за наличие на опаковка по смисъла на чл.39, ал.2 от 

ППЗОП, както и отделен запечатан непрозрачен плик с „Предлагани ценови параметри”, в 
съответствие с чл.39, ал.3 от Правилник по прилагане на Закона за обществените поръчки. 

2. Подписване на плик „Предлагани ценови параметри”, от трима от членовете на 
комисията и представител на конкурентен участник(неприложимо). 
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3. Подписване на всички документи, съдържащи се в Техническите предложения 
на участника от трима членове на комисията и по един представител на конкурентен 
участник (неприложимо). 

4. Оповестяване на документите, приложени в опаковката по смисъла на чл.39, 
ал.2 от Правилник по прилагане на Закона за обществените поръчки, относно критериите за 
подбор и личното състоятие на участниците. 

 
 
Комисията установи, че постъпилата 1 (един) брой оферта е подадена в определения 

от Възложителя срок – до 17,00 часа на 20.05.2020 г., в запечатана непрозрачна опаковка, в 
ненарушена цялост, което определя допустимостта за отварянето и. 

 

І. ОТВАРЯНЕ НА ОПАКОВКАТА С ОФЕРТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, както следва. 

1. Кандидат №1 – - БКС- Христо Нанев ЕООД, 

Оферта: № 08-00-38/1/20.05.2020 г., 16,01 ч. е в опаковка по смисъла на чл.39, ал.2 от 

Правилник по прилагане на Закона за обществените поръчки, съдържа се и отделен 

запечатан непрозрачен плик -1 брой с надпис: „Предлагани ценови параметри”. Офертата е 

изготвена и представена в 1 оригинал, на езика, определен за обществената поръчка и 

съдържа електронен носител – CD с ЕЕДОП.  

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 

съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена цялост. 

Трима члена на комисията подписаха плика с „Предлагани ценови параметри”. Комисията 

оповести всички документи, приложени в опаковката по смисъла на чл.39, ал.2 от ППЗОП 

относно критериите за подбор и лично състояние на участника, както следва: 

Опис на представените документи - Приложение Образец №1 – Опис на 

представените документи, еЕЕДОП – CD: 1 броя; Заявление за участие- Образец №2, 

Техническо предложение – Образец №3, Организационен план с Приложение №1 към 

Образец №3; Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП; декларация – Образец 

№6 по чл.66 от ЗОП;  декларация – Образец № 8 за липса на обстоятелства по смисъла на 

чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикция с префернциален данъчен режим, Декларация – Образец №9 – по  чл.6, ал. 2 от 

ЗМИП, Декларация – Образец № 10 - по чл.101, ал.11 от ЗОП; Декларация - Образец №11 – 

по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП;  

Техническото предложение на участника – образец №3, с приложение №1: 

Организационен план с работна Програма за изпълнение на дейностите с приложения, вкл. 

График - разпределение на работната ръка в структурата - по функции и задачи; 

разпределение на техника и прилагане на системи за качесто, по стандарти ISO 9001-2015 и 

ISO 14001-2015; както и разработки с технология и организация за изпълнение на всички 
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дейности от техническите спецификации с примерен график на кратността за изпълнение на 

дейностите; приложение 1б с примерно райониране за изпълнение на дейности по 

почиствене и поддържане на територии за обществено ползване; графично представени 

примерни райони за извършване на дейностите – 4 броя с описателна част за улици и цветово 

обозначение на районите; приложение 2 – примерно райониране за“миене на улици, 

тротоари и алеи“ и за „обслужване на съдове с 1100 л и 4 м³ от територията на община 

Костинброд, включително графично представени райони по улици в обособените райони; 

Декларация за конфединциалност.  

При отваряне на опаковката, комисията стриктно спазваше реда, указан в 
разпоредбите на чл. 54, ал. 3 - 5 от ППЗОП. 

Трима от членовете на комисията, подписаха всички документи, съдържащи се в 

Техническото предложение. 

На основание чл.54, ал.(6) от Правилник по прилагане на Закона за обществените 

поръчки, след извършените действията по чл.54 ал. 3-5 от Правилник по прилагане на Закона 

за обществените поръчки, след като беше отворена опаковката на постъпилата оферта, 

председателят на комисията обяви, че с това е приключила публичната част от заседанието.  

Работата на комисията продължи в закрито заседание, в което се пристъпи към 

разглеждане по същество на представените документи за лично състояние и критериите за 

подбор, за съответствие с предварително поставените от възложителя условия.  

II. ПРОВЕРКА ЗА ЛИПСА НА ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА 

КАНДИДАТИТЕ, ПО ОТНОШЕНИЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.107, Т.4 ОТ ЗОП. 

По публични данни, с удостоверителен характер и Търговски регистър, комисията не 

констатира основания за отстраняване по чл.107, т.4 от ЗОП. 

На всеки етап от процедурата, на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП, комисията 

може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите и 

участниците и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на 

информация от други органи и лица 

IIІ. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Комисията пристъпи към проверка на документите по чл.39, ал.2 от Правилник по 

прилагане на Закона за обществените поръчки за съответствие с изискванията към лично 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, в съответствие с разпоредбите 

на чл.54, ал.7 от Правилник по прилагане на Закона за обществените поръчки, в закрито 

заседание.  

На този етап комисията ще извърши проверка на декларираните обстоятелства и 

представените с офертата документи за съответствие с изискванията към личното състояние 
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и критериите за подбор, с изискванията, поставени от възложителя. При констатирана липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор 

или с изискванията, същите ще бъдат описани изчерпателно в настоящия протокол.  

За подадената в процедурата оферта на кандидата ще бе проверено от членовете на 

комисията наличието и редовността на представените документи, при което резултатите от 

проверката са, както следва: 

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА 

 
1. Кандидат №1 – БКС- Христо Нанев ЕООД, с Оферта: № 08-00-

38/1/20.05.2020 г., 16,01 ч. 
 
При проверка и анализ на документите, представени в офертата на кандидата, 

Комисията установи съответствие със заложените от Възложителя изисквания. Всички 
изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното състояние и критериите 
за подбор, са представени от кандидата и съответстват на нормативните изисквания и 
изискванията на възложителя. Спрямо представените документи с офертата, относно лично 
състояние и критериите за подбор на кандидата за участие в процедурата, не се констатират 
несъответствия. Декларираните обстоятелства в еЕЕДОП, удостоверяват съответствието на 
участника с изискванията на чл.60, ал.1, чл.63, ал.1, т.1, буква „б”, т.11 от ЗОП и с 
минималните изисквания поставени от възложителя. Беше извършена проверка на 
декларираните обстоятелства за технически и професионални способности и се установи, че 
те надвишават минималните изисквания на възложителя.  

Съобразявайки се с чл.56, ал. 2 от Правилник по прилагане на Закона за обществените 
поръчки, при разглеждане на документи към офертата, Комисията установи, че участникът 
отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор и в съответствие с 
чл.103, ал.4 от ЗОП единодушно,  

РЕШИ: 

1. Допуска БКС- Христо Нанев ЕООД, с Оферта: № 08-00-38/1/20.05.2020 г., 
16,01 ч. до Участие в процедурата и разглеждане на Техническо предложение. 
 

При подписване на договор, ако бъде избран за изпълнител,Участникът трябва да 
представи копие на валиден документ за годност, деклариран в раздел А на еЕЕДОП: 
ГОДНОСТ, А ИМЕННО Регистрационен документ № 12-РД-1335-00/27.03.2015 г., издаден 
от МОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите – София или предоставяне на 
конкретен електронен адрес на регистър, на който същият може с пряк и безплатен 
достъп да бъде намерен;както и доказателства за декларираното в раздел Г: 
СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО 
УПРАВЛЕНИЕ, относно  внедрена Система за контрол на качеството - БДС EN ISO 
9001:2015 с рег. № 32100180059, с валидност до 28.04.2021 г.; БДС EN ISO 14001:2015 с рег. 
№ 32104180059, валиден до 28.04.2021 г., с оглед посочен общ електронен адрес на 
конкретно посоченият сертифициращ орган.При сключване на договора, участникът 
избран за изпълнител следва да представи Списък на услугите, които са идентични или 
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сходни с предмета на обществената поръчка съобразно декларираното и Списък на 
разполагаемата техника и оборудване, съобразно декларираното в еЕЕДОП. 

 
IV. СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ 

КАНДИДАТИ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА: Няма предложени за отстраняване. 
 
V.  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ, ДО УЧАСТИЕ НА 

ПОДАДЕНИТЕ ОТ ТЯХ ОФЕРТИ В ПРОЦЕДУРАТА:  1. БКС- Христо Нанев ЕООД, с 
Оферта: № 08-00-38/1/20.05.2020 г., 16,01 ч. 

 
На основание чл. 56, ал. 2 от Правилник по прилагане на Закона за обществените 

поръчки, комисията разгледа допуснатата оферта и провери нейното съответствие с 
предварително обявените условия. В процеса на работа на комисията бе установено 
следното: 

VI. ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИКА: 

I. Разглеждане и оценка за съответствие с изискванията на документацията на 

Техническите предложения и оценка на съответстващите по методиката за оценка. 

1. Техническо предложение от Оферта: № 08-00-38/1/20.05.2020 г., 16,01 ч. на БКС- 
Христо Нанев ЕООД.  

1.1. Проверка на документите, съдържащи се Техническото предложение за 
съответствие с предварително обявените условия от Възложителя, по реда на чл.56, 
ал.2 от Правилник по прилагане на Закона за обществените поръчки. 

 1.1.1.  Съдържа Разработки: подписани от представляващия участника. 

Техническото предложение е Допустимо за разглеждане. 

1.2. Предложения: 
1.2.1. Срок за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката: при условията на 

изискванията на възложителя от Документацията, техническите спецификации и проекта на 
договор. 

1.2.2. Срок на валидност на офертата - 6 месеца, или 180 дни, от крайния срок за 
получаване на оферти при възложителя,  

1.2.3. Декларирано, спазени изискванията и задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки и закрила на заетостта и условията на труд. 

1.2.4. Разработка с Организационен план по образец №3, с приложение №1; 
Работна Програма за изпълнение на дейностите с приложения, вкл. график; разпределение на 
работната ръка; разпределение на техника и прилагане на системи за качесто, по стандарти 
ISO 9001-2015 и ISO 14001-2015 и ISO 45001:2018; както и разработки за изпълнение на 
всички дейности от техническите спецификации. 

1.2.5. Констатации по представените технически разработки: Разработките 
съдържат задължителните елементи за съдържание на предложението и съответстват с 
изискванията на Техническите спецификации.  

Оферентът демонстрира, добро познаване на предмета на възлагане и изискванията за 
изпълнение на дейностити. С оглед декларирания и доказан опит при изпълнение на 
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услугите, с предмет идентични и сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, в 
техническото предложение са разработени ясни, обосновани и нагледно презентирани 
специфични за обществената поръчка, относими дейности.  

Обстойно са представени разработки за ползваните и прилагани методи на 
организация и разпределение на човешките ресурс и относимата техника за целия 
териториален обхват за извършване на услугите по конкретната обществена поръчка( стр.7-
19). Представена е ясна организация на персонала, на който ще бъде възложено 
изпълнението на поръчката, осигуряващо изпълнението над минималните изисквания на 
Възложителя (стр.11 стр.20-26).  

Участникът е предложил организация на ключовите експерти (ръководен състав) и 
изпълнителския/кадрови ресурс (работници и служители). Участникът е поел е ангажимент, 
относно ясно разпределени отговорностите, взаимовръзките и йерархичността при 
изпълнение на дейностите, на всички нива в структурата на човешките ресурси. Конкретно 
са представени разработки за координация, съгласуване на дейностите и организационни 
мерки, с които се гарантира качественото и срочно изпълнение на услугите по дейности, 
предмет на възлагане с конкретната обществена поръчка(стр.21-27); 

В разработките е представена технология и Организация за изпълнение на услугите, 
обхващаща всички дейности (стр.27-79), необходими за изпълнението на определената от 
Възложителя услуга. Представени са приложими технологии за изпълнение на всички 
задачи, както и за изпълнение на „Системата за транспортиране на неопасни отпадъци“, по 
отношение прилагането Системата за управление на отпадъците в община Костинброд на 
цялата територия на община Костинброд. Представена е стратегия, за постигане на 
стратегиските цели в национален аспект, относно намаляване на количествата отпадък и 
намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез усъвършенствуване на прилаганата 
система и модернизация на относимото и приложимо оборудване с иновативни съоръжения 
и транспортиране на неопасните отпадъци до инсталации за сепариране и компостиране на 
територията на общината.(стр.27-28).  

Участникът е представил разработки за осъществяване и обезпечаване (поддържане) 
на изпълнението на всяка дейност от Техническата специфиация (стр.28-61), при стриктно 
прилагане на относимите и приложими изисквания към изпълнението, произтичащи от ЗУО, 
и относимите поднормативни актове във връзка сс обхвата на лицензните права и 
задължения за превоз на товари в страната, по реда на Наредба №33/19999 г. на 
министерство на транспорта и всички собствени в конкретност транспортни средства и 
относима техника, конкретно декларирани в списък в еЕЕДОП. 

Участникът представя разработки за прилагане на внедрените и прилагани стандарти 
за качество при обучение на екипите и осъществяване на прилаганите одитни пътеки за 
усъвършенстване на качеството на предлаганите от участника услуги в сферата на дейности 
по ЗУО и относимите транспортни дейности, в конкретност(стр.20-27).  

Представени са разработки за оферирани технологии и организация за изпълнение на 
дейноститие и техническите спецификации на обществената поръчка, в това число 
мобилизация, подготовка за извършване на дейности, същинското изпълнение на всяка 
дейност, при относимия разчет на необходимите екипи и техника, предаване на площадката 
(обществената територия), съставяне на доклади, поддръжка и отстраняване на дефекти (27-
79).  
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Етапите за изпълнение на дейности, предмет на възлагане, отговарят на определената 
последователност на манипулации при изпълнение на всяка дейност, конкретно определена в 
конкретни действия от персонал и обезпеченост от транспортна техника, включващи освен 
неоходимите за прилаганата технология ресурси и допълнителни такива. 

Представената организация, обезпечава изпълнението по кратност на обслужваното 
райониране на територията на община Костинброд, съгласно Заповедта за кратност на 
извозване на неопасния отпадък за конкретния период, на територията на община 
Костинброд, съгласно изискванията на възложителя от документацията и техническите 
спецификации. Представена разработка относно прилагане на стандартите за качество, 
включително координация и съгласуване на дейностите между членовете на екипа; 
взаймодействия с представители на възложителя (Общински инспекторат); контрол и 
мониторинг(стр.56-61). Приложение 1 и 2, представят примерни районирания за изпълнение 
на конкретни дейности, с приложени картово-графични обозначения с различни цветове на 
маркировка, обосноваваща доброто познаване на териториалния обхват на изпълнение на 
конкретната обществена поръчка.  

Анализът на Техническото предложенние и обхватът на разработките са в 
съответствие с Техническите спецификации и гарантират познаване на предмета на 
възлагане и качественото изпълнение на дейноститие от предмета на възлагане. С оглед 
утвърдената Методика за оценка, в която Техническото предложение не се оценяване, 
комисията, 

РЕШИ: 

1. Допуска, Участник №1 БКС- Христо Нанев ЕООД, с Оферта: № 08-00-38/1/20.05.2020 
г., 16,01 ч. до оценка Ценовите показатели на офертата. 

 

VII.  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАТА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПАРАМЕТРИ: 
 
Комисията взе решение, следващо заседание, да се проведе на 27.05.2020 г. от 09,00 

часа в гр. Костинброд, ул. „Охрид“ №1, в сградата на Общинска администрация Костинброд, 
Работен кабинет №26, като на заседанието, ще бъдат отворени и оповестени ценовите 
предложения на допуснатия участник. 

 
На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, се задължава председателя на комисията да 

направи публично обявление за отварянето на ценовите оферти на „Профила на купувача”. 
 
Да се публикува Съобщение в преписката на обществената поръчка, в Профила 

накупувача, който представлява обособена част от електронна страница на община 
Костинброд и за който е осигурена публичност и пълно приложение в съответствие с 
разпоредбите на Закона за обществените поръчки, в конкретност на адрес: ОП 2020-3 с 
хипервръзка: http://kostinbrod.bg/archives/26392,. 

 
Отварянето на офертите е публично и на него може да присъства представител на  

участника или негови упълномощени представители, както и представители на средствата за 
масово осведомяване. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното. 

Комисията състави и подписа настоящия протокол на 22.05.2020 г. 
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Настоящият протокол се състави и подписа от комисията в 1 (един) екземпляр, като 
особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени, всички решения са 
взети с единодушие от членовете на комисията. 

 
КОМИСИЯ: 

 
Председател:  .............пп..................... 
                       (Снежа Трендафилова) 
 
Членове: 1. ...........пп......................                              2. .................пп......................... 
                (Лора Емануилова)                               (Димитър Георгиев)  
 

2. ………пп……………    4.  ………пп…………… 

(Клавдия  Георгиева)    (инж. Красимир Дебеляшки)  

 

Гр. Костинброд,   22.05.2020 г.,  

Удостоверил:   пп   

Снежа Трендафилова - Председател на комисия по Заповед № РД-05-190/21.05.2020 г. 
* Подписите на членовете на Комисията са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП. 


