
        О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 2 

 

 
Днес, 26.01.2016 година, комисия назначена със Заповед №ОА-56/19.01.2016 година 

на Кмета на община Ботевград, издадена на основание чл.101г, ал.1 от ЗОП, във връзка с 

чл.101а, ал.2 от ЗОП  и във връзка с Публична покана  № ПП – 2/07.01.2016г. за възлагане на 

обществена поръчка по реда на Глава осма „А” от ЗОП с предмет: „Обследване за 

енергийна ефективност и сертифициране на сгради от жилищна, образователната и 

културна инфраструктура на територията на гр. Ботевград, по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014 – 2020” и с оглед избор на изпълнител,  в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Христов – зам. кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
         1. арх. Здравко Николов – гл. архитект на община Ботевград 

       2. Виктория Филипова  – гл. юрисконсулт 

                              3. Таня Накова - гл.експерт ОП 

                              4. инж. Валери Зланков  – гл. експерт НС, ИК, РД и инфраструктура 

Резервни членове:  

                              1. Мария Христова – гл. юрисконсулт 

                              2.инж. Румяна Запорожанова – началник отдел „Общинска собственост, 

ТиТ” 

                  3. Васил Велев – гл. експерт КС, ИК, РД и БКС 

 

се събра в 10:00 часа в зала №15 в сградата на общинската администрация, за да продължи 

своята работа по обстойно разглеждане на представените документи и да извърши преценка 

за съответствието им с критериите за подбор и изискванията на Възложителя за избор на 

изпълнител за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „А” от ЗОП с 

предмет: „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради от 

жилищна, образователната и културна инфраструктура на територията на гр. 

Ботевград, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020” . 

 

  Комисията взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 

 

Да пристъпи към обстойно разглеждане на представените документите от 

участниците, по реда на тяхното постъпване и да извърши преценка за съответствието 

им с критериите за подбор, поставени от Възложителя 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п //Румен Христов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1. /п/ /арх. Здравко Николов/ 

 

           2. /п/ /Виктория Филипова/ 

 

                                3. /п/ /Таня Накова/ 

 

                                4. /п/ /инж. Валери Зланков/ 

 

 



  

1. „Ефект 1” ЕООД 

Комисията пристъпи към проверка на съответствието на документите за подбор на 

участника с предварително обявените условия от Възложителя, съгласно публикуваната 

публична покана и указанията за участие в процедурата. 

След детайлно преглеждане за наличието и редовността на представените документи за 

подбор, комисията установи следното: 

1) в приложената в офертата Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП –Приложение № 6 не е 

посочено кое от визираните в т.1 обстоятелства участникът декларира, така също в т. 4 е 

извършено премахване на текстове, което не е допуснато като възможност в този 

образец. Съгласно изискванията на Възложителя и приложения в документацията за участие 

образец – Приложение № 6, следва деклараторът да уточни тези обстоятелства, които 

декларира за верни, като се съобрази с текстовете на т. 1 и т. 4 и с указанията към тях, 

обозначени със скоби;    

2) в приложената в офертата Декларация за липса на свързаност по чл.56, ал.1, т.6 от 

ЗОП – Приложение № 7, участникът не е посочил кое от обстоятелствата по т.2 декларира. 

Съгласно изискванията на Възложителя и приложения в документацията за участие образец 

– Приложение № 7, следва по отношение на обстоятелствата в т.2 от същия, деклараторът да 

посочи това обстоятелство, което декларира, като ненужният текст се премахва или 

зачертава; 

3) в приложения в офертата Списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП – Приложение № 9, в 

графа „Дата на сключване на договора” за описаната изпълнена услуга не е посочена дата. 

Съгласно изискванията на Възложителя, условията в образците от документацията за участие 

са задължителни за участниците. 

В резултат на изложените по-горе обстоятелства комисията взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е №2 

На основание чл. 101г, ал. 1 от ЗОП, във вр. с чл. 88, ал. 5, т. 5 от Раздел VІІ от 

Вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки в общинска 

администрация гр. Ботевград, утвърдени със Заповед № ОА-94/09.03.2015г. на кмета на 

община Ботевград, участникът „Ефект 1” ЕООД, следва в срок  3/три/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол  да представи:  

1) Приложение №6 - от което да е видно кои обстоятелства по т. 1 /като невярното се 

зачертава/ и т. 4 /отбелязва се едно от обстоятелствата/ се декларират от участника; 

2) Приложение №7,  от което да е видно кое обстоятелство се декларира от 

участника; 

3) Приложение №9, попълнено съгласно изискванията на Възложителя и условието 

в образеца. 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п //Румен Христов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1. /п/ /арх. Здравко Николов/ 

 

           2. /п/ /Виктория Филипова/ 

 

                                3. /п/ /Таня Накова/ 

 

                                4. /п/ /инж. Валери Зланков/ 

 

 

 

2. „Диамант БГ” ЕООД 

Комисията пристъпи към проверка на съответствието на документите за подбор на 

участника с предварително обявените условия от Възложителя, съгласно публикуваната 

публична покана и указанията за участие в процедурата. 



  

След детайлно преглеждане за наличието и редовността на представените документи 

за подбор, комисията установи следното: 

1) в приложената в офертата Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП –Приложение № 6, в 

точки 1, 4, 7 и 9 са премахнати отделни подточки /букви/, изтрити  са текстове, включително 

и тези с посочените указания, обозначени със скоби, като по този начин е променен образеца 

към документацията, което е в противоречие с точка 5 от раздел „Подготовка на офертата”. 

Участникът следва да представи отново попълнена декларация от представляващия 

дружеството, като се съобрази изцяло с текста на образец – Приложение № 6 към 

Документацията за участие, а именно, да зачеркне невярното, да подчертае вярното или да 

огради отнасящата се за него буква от съответната точка от декларацията, без да се 

изтриват отделни текстове, тъй като това не е допуснато като възможност в този 

образец; 
2) в приложената в офертата Декларация за липса на свързаност по чл.56, ал.1, т.6 от 

ЗОП – Приложение № 7, представляващият участника не е посочил кое от обстоятелствата 

по т.2 декларира. Съгласно изискванията на Възложителя и приложения в документацията за 

участие образец – Приложение № 7, следва по отношение на обстоятелствата в т.2 от същия, 

деклараторът да посочи това обстоятелство, което декларира, като ненужният текст се 

премахва или зачертава. 

В резултат на изложените по-горе обстоятелства комисията взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е №3 

На основание чл. 101г, ал. 1 от ЗОП, във вр. с чл. 88, ал. 5, т. 5 от Раздел VІІ от 

Вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки в общинска 

администрация гр. Ботевград, утвърдени със Заповед № ОА-94/09.03.2015г. на кмета на 

община Ботевград, участникът „Диамант БГ”ЕООД, следва в срок  3/три/ работни дни 

от получаване на настоящия протокол  да представи: 

1)Приложение №6 - от което да е видно кои обстоятелства по т. 1 /като невярното 

се зачертава/, т. 4, 7 и 9 /отбелязва се едно от обстоятелствата/ се декларират от 

участника; 

2) Приложение №7, от което да е видно кое обстоятелство се декларира от 

участника. 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п //Румен Христов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1. /п/ /арх. Здравко Николов/ 

 

           2. /п/ /Виктория Филипова/ 

 

                                3. /п/ /Таня Накова/ 

 

                                4. /п/ /инж. Валери Зланков/ 

 

3. ДЗЗД „Билдконсулт-Билдконтрол ЕЕ” 

Комисията пристъпи към проверка на съответствието на документите за подбор на 

участника с предварително обявените условия от Възложителя, съгласно публикуваната 

публична покана и указанията за участие в процедурата. 

След детайлно преглеждане за наличието и редовността на представените документи 

за подбор, комисията установи следното: 

1) в приложените в офертата Декларации по чл.47, ал.9 от ЗОП –Приложение № 6 от 

Георги Капанджиев и Емил Тасков, в т.7 от същите не е посочено кое от изброените 

обстоятелства се декларира, като се отбележи вярната буква. Съгласно изискванията на 

Възложителя и приложения в документацията за участие образец – Приложение № 6, следва 

деклараторът да посочи това обстоятелство, което декларира, като се съобрази с указанията 

посочени в скобите.    



  

В резултат на изложените по-горе обстоятелства комисията взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е №4 

На основание чл. 101г, ал. 1 от ЗОП, във вр. с чл. 88, ал. 5, т. 5 от Раздел VІІ от 

Вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки в общинска 

администрация гр. Ботевград, утвърдени със Заповед № ОА-94/09.03.2015г. на кмета на 

община Ботевград, участникът ДЗЗД „Билдконсулт-Билдконтрол ЕЕ”, следва в срок  

3/три/ работни дни от получаване на настоящия протокол  да представи: 

1) Декларации - Приложение № 6, попълнени от Георги Капанджиев и от Емил 

Тасков,  от които да е видно кое обстоятелство по точка 7 се декларира. 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п //Румен Христов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1. /п/ /арх. Здравко Николов/ 

 

           2. /п/ /Виктория Филипова/ 

 

                                3. /п/ /Таня Накова/ 

 

                                4. /п/ /инж. Валери Зланков/ 

 

 

4. „Архонт” ЕООД 

Комисията пристъпи към проверка на съответствието на документите за подбор на 

участника с предварително обявените условия от Възложителя, съгласно публикуваната 

публична покана и указанията за участие в процедурата. 

След детайлно преглеждане за наличието и редовността на представените документи 

за подбор, комисията установи следното: 

1) в приложената в офертата Декларация за липса на свързаност по чл.56, ал.1, т.6 от 

ЗОП – Приложение № 7 не е посочено кое от обстоятелствата по т.2 участникът декларира. 

Съгласно изискванията на Възложителя и приложения в документацията за участие образец 

– Приложение № 7, следва по отношение на обстоятелствата в т.2  от същия, деклараторът да 

посочи това обстоятелство, което декларира, като ненужният текст се премахва или 

зачертава. 

В резултат на изложените по-горе обстоятелства комисията взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 5 

 

На основание чл. 101г, ал. 1 от ЗОП, във вр. с чл. 88, ал. 5, т. 5 от Раздел VІІ от 

Вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки в общинска 

администрация гр. Ботевград, утвърдени със Заповед № ОА-94/09.03.2015г. на кмета на 

община Ботевград, участникът „Архонт” ЕООД, следва в срок  3/три/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол  да представи: 

1) Приложение № 7,  от което да е видно кое обстоятелство се декларира от 

участника. 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………………/Румен Христов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1…………………………../арх. Здравко Николов/ 

 

           2…………………………./Виктория Филипова/ 

 

                                3…………………………./Таня Накова/ 



  

 

                                4…………………………/инж. Валери Зланков/ 

 

5. „Технострой-Инвестконсулт” ЕООД 

Комисията пристъпи към проверка на съответствието на документите за подбор на 

участника с предварително обявените условия от Възложителя, съгласно публикуваната 

публична покана и указанията за участие в процедурата. 

След детайлно преглеждане за наличието и редовността на представените документи 

за подбор, комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми документи, 

съгласно публикуваната публична покана и указанията за участие в процедурата. 

В резултат на изложените обстоятелства комисията взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 6 

 

Допуска участник „Технострой-Инвестконсулт”ЕООД до следващ етап - 

разглеждане и оценка на „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п //Румен Христов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1. /п/ /арх. Здравко Николов/ 

 

           2. /п/ /Виктория Филипова/ 

 

                                3. /п/ /Таня Накова/ 

 

                                4. /п/ /инж. Валери Зланков/ 

 

6. „Климакомерс”ООД 

Комисията пристъпи към проверка на съответствието на документите за подбор на 

участника с предварително обявените условия от Възложителя, съгласно публикуваната 

публична покана и указанията за участие в процедурата. 

След детайлно преглеждане за наличието и редовността на представените документи 

за подбор, комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми документи, 

съгласно публикуваната публична покана и указанията за участие в процедурата. 

В резултат на изложените обстоятелства комисията взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 7 

 

Допуска участник Климакомерс”ООД до следващ етап - разглеждане и оценка 

на „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п //Румен Христов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1. /п/ /арх. Здравко Николов/ 

 

           2. /п/ /Виктория Филипова/ 

 

                                3. /п/ /Таня Накова/ 

 

                                4. /п/ /инж. Валери Зланков/ 

 

 



  

 7. „Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД 
Комисията пристъпи към проверка на съответствието на документите за подбор на 

участника с предварително обявените условия от Възложителя, съгласно публикуваната 

публична покана и указанията за участие в процедурата. 

След детайлно преглеждане за наличието и редовността на представените документи 

за подбор, комисията установи следното: 

1) в точка 1 от приложената в офертата Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП –

Приложение № 6 не е посочено кое от изброените обстоятелства се декларира, като се 

зачеркне невярното. Съгласно изискванията на Възложителя и приложения в документацията 

за участие образец – Приложение № 6, следва деклараторът да посочи това обстоятелство, 

което декларира, като се съобрази с указанията, посочени в скобите, съответно за зачеркне 

невярното.    

В резултат на изложените по-горе обстоятелства комисията взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 8 

На основание чл. 101г, ал. 1 от ЗОП, във вр. с чл. 88, ал. 5, т. 5 от Раздел VІІ от 

Вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки в общинска 

администрация гр. Ботевград, утвърдени със Заповед № ОА-94/09.03.2015г. на кмета на 

община Ботевград, участникът ДЗЗД „Билдконсулт-Билдконтрол ЕЕ”, следва в срок  

3/три/ работни дни от получаване на настоящия протокол  да представи: 

1) Приложение № 6, от което да е видно кое обстоятелство по точка 1 се 

декларира от участника. 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п //Румен Христов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1. /п/ /арх. Здравко Николов/ 

 

           2. /п/ /Виктория Филипова/ 

 

                                3. /п/ /Таня Накова/ 

 

                                4. /п/ /инж. Валери Зланков/ 

 

 

 8.„Некотерм”ООД 

Комисията пристъпи към проверка на съответствието на документите за подбор на 

участника с предварително обявените условия от Възложителя, съгласно публикуваната 

публична покана и указанията за участие в процедурата. 

След детайлно преглеждане за наличието и редовността на представените документи 

за подбор, комисията установи следното: 

1) в приложеното Представяне на участника – Приложение № 1, в графа 

„Участникът се представлява заедно и поотделно” не са записани имената на втория 

управител, тъй като видно от направена служебна справка по партидата на дружеството в 

Търговския регистър към АВ участникът се представлява от две лица; 

2) в приложените в офертата два броя Декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП –

Приложение № 6, в точки 1, 4, 7 и 9 не е посочено кое от изброените обстоятелства се 

декларира.Участникът следва да представи отново попълнени декларации от 

представляващите дружеството, като се съобрази изцяло с текста на образец – Приложение 

№ 6 към Документацията за участие, а именно, да зачеркне невярното, да подчертае вярното 

или да огради отнасящата се за него буква от съответната точка от декларацията, без да се 

изтриват отделни текстове; 

3) към офертата е приложена само една Декларация – Приложение № 7 от Нейко 

Петков Нейков, като липсва такава от другия управител по регистрация – Елена 

Стоилова Некова. В тази връзка в образец - Приложение № 7 е указано, че декларацията по 



  

чл. 56, ал.1, т. 6 от ЗОП се представя от всяко едно от лицата, които могат самостоятелно да 

представляват юридическото лице; 

4) в приложената Декларация в свободен текст, че участникът е вписан в регистъра на 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие по чл. 44, ал.1 от ЗЕЕ, не е посочен 

идентификационният номер на регистрацията, имайки предвид обстоятелството, че 

Възложителя може да направи справка в публичния регистър на АУЕР по електронен път 

относно проверка на достоверността на декларираните от участника данни. 

В резултат на изложените по-горе обстоятелства комисията взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 9 

На основание чл. 101г, ал. 1 от ЗОП, във вр. с чл. 88, ал. 5, т. 5 от Раздел VІІ от 

Вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки в общинска 

администрация гр. Ботевград, утвърдени със Заповед № ОА-94/09.03.2015г. на кмета на 

община Ботевград, участникът „Некотерм”ООД следва в срок  3/три/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол  да представи: 

1) Приложение № 1, от което да е видно кои са лицата, които представляват 

участника заедно и поотделно; 

2) Приложения № 6, от които да е видно кои обстоятелства по т. 1 /като невярното 

се зачертава/, т. 4, 7 и 9 /отбелязва се едно от обстоятелствата/ се декларират от участника; 

3) Приложение № 7 попълнено и от другото лице, което представлява 

участникът по регистрация; 

4) Декларация в свободен текст, че участникът е вписан в регистъра на Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие по чл. 44, ал.1 от ЗЕЕ, в която да се посочи 

идентификационният номер на регистрацията. 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п //Румен Христов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1. /п/ /арх. Здравко Николов/ 

 

           2. /п/ /Виктория Филипова/ 

 

                                3. /п/ /Таня Накова/ 

 

                                4. /п/ /инж. Валери Зланков/ 

 

 

9. „Енерджи Уей” ООД 

Комисията пристъпи към проверка на съответствието на документите за подбор на 

участника с предварително обявените условия от Възложителя, съгласно публикуваната 

публична покана и указанията за участие в процедурата. 

След детайлно преглеждане за наличието и редовността на представените документи 

за подбор, комисията установи, че приложените от участника образци на декларации, 

списъци, техническо предложение и ценова оферта не съответстват на бланките на 

Приложенията, които са неразделна част от Документацията за участие в обществената 

поръчка. Комисията констатира, че във всички образци по приложения липсва логото на 

Европейския съюз и Оперативна програма „Региони в растеж”, с оглед на което 

комисията счита, че така представената оферта от участника не отговаря на 

предварително обявените от Възложителя условия. В тази връзка, в точка 5 от 

документацията е записано, че офертата следва да бъде оформена по приложените в 

документацията образци, като е залегнало изрично изискване, че условията в образците 

за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.  
В резултат на изложените по-горе обстоятелства комисията взе следното  

 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 10 



  

На основание чл. 101г, ал. 1 от ЗОП, във вр. с чл. 88, ал. 5, т. 7, предл. 3 от Раздел 

VІІ от Вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки в общинска 

администрация гр. Ботевград, утвърдени със Заповед № ОА-94/09.03.2015г. на кмета на 

община Ботевград, във вр. с точка 38.2 от Документацията за участие, ОТСТРАНЯВА 

от по-нататъшно участие в обществената поръчка участникът „Енерджи Уей” ООД” 
 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п //Румен Христов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1. /п/ /арх. Здравко Николов/ 

 

           2. /п/ /Виктория Филипова/ 

 

                                3. /п/ /Таня Накова/ 

 

                                4. /п/ /инж. Валери Зланков/ 

 

 

 10. „Енерджидизайн” ЕООД 

Комисията пристъпи към проверка на съответствието на документите за подбор на 

участника с предварително обявените условия от Възложителя, съгласно публикуваната 

публична покана и указанията за участие в процедурата. 

След детайлно преглеждане за наличието и редовността на представените документи 

за подбор, комисията установи следното: 

1) в приложената в офертата Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП –Приложение № 6, в 

точки 1 и 7 не е посочено кое от изброените обстоятелства се декларира.Участникът следва 

да представи отново попълнена декларация от представляващия дружеството, като се 

съобрази изцяло с текста на образец – Приложение № 6 към Документацията за участие, а 

именно, да зачеркне невярното в точка 1 и да огради отнасящата се за него буква от точка 7 

от декларацията, без да се изтриват отделни текстове; 

2) в приложената в офертата Декларация за липса на свързаност по чл.56, ал.1, т.6 от 

ЗОП – Приложение № 7 не е посочено кое от обстоятелствата по т.2 участникът декларира. 

Съгласно изискванията на Възложителя и приложения в документацията за участие образец 

– Приложение № 7, следва по отношение на обстоятелствата в т.2  от същия, деклараторът да 

посочи това обстоятелство, което декларира, като ненужният текст се премахва или 

зачертава; 

3) в приложения в офертата Списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП – Приложение № 9, в 

графа „Дата на сключване на договора” за описаната изпълнена услуга не е посочена дата. 

Съгласно изискванията на Възложителя, условията в образците от документацията за участие 

са задължителни за участниците. 

В резултат на изложените по-горе обстоятелства комисията взе следното  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 11 

На основание чл. 101г, ал. 1 от ЗОП, във вр. с чл. 88, ал. 5, т. 5 от Раздел VІІ от 

Вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки в общинска 

администрация гр. Ботевград, утвърдени със Заповед № ОА-94/09.03.2015г. на кмета на 

община Ботевград, участникът „Енерджидизайн” ЕООД следва в срок  3/три/ работни 

дни от получаване на настоящия протокол  да представи: 

1) Приложения № 6, от което да е видно кои обстоятелства по т. 1 и т. 7 се 

декларират от участника; 

2) Приложение № 7,  от което да е видно кое обстоятелство се декларира от 

участника; 

3) Приложение № 9, попълнено съгласно изискванията на Възложителя и 

условието в образеца. 



  

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п //Румен Христов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1. /п/ /арх. Здравко Николов/ 

 

           2. /п/ /Виктория Филипова/ 

 

                                3. /п/ /Таня Накова/ 

 

                                4. /п/ /инж. Валери Зланков/ 

 

 

Комисията приключи вторият етап от своята работа на 28.01.2016г. в 16,30ч. 

 

  

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п //Румен Христов/  

           ЧЛЕНОВЕ: 
                                1. /п/ /арх. Здравко Николов/ 

 

           2. /п/ /Виктория Филипова/ 

 

                                3. /п/ /Таня Накова/ 

 

                                4. /п/ /инж. Валери Зланков/ 

 

 

 

* /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 2 от Закона за 

защита на личните данни 


