
ПРОТОКОЛ № 1

Днес на дата 09.03.2017 г. в 14:00 часа в сградата на Община Велико Търново в стая 
306, Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.51, 
ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена със 
Заповед № РД 22-359/08.03.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, започна 
разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка, чрез 
провеждане на публично състезание с предмет: „Извършване на независим финансов 
одит на проект „Подобряване на бизнес средата 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 с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2017-0006 и публикувано 
обявление от дата 10.02.2017г. с ID 771722. в Регистъра на обществените поръчки 
на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/456/

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Инж.Цанко Бояджиев -  Началник отдел „ТИ“ в Община Велико 
Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Явор Иванов - Юрисконсулт в Дирекция Обществени Поръчки в Община Велико 
Търново;
2. Мариела Цонева -  Директор на Дирекция „ПП“ в Община Велико Търново;
3. Даниела Данчева -  Главен счетоводител на Община Велико Търново;
4.Александър Колев -  Старши експерт в Дирекция Обществени поръчки в Община 
Велико Търново;

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 
ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП, неразделна част от настоящият протокол.

На заседанието на комисията не присъстват представители на участниците или 
представители на средствата за масово осведомяване.

Инж.Цанко Бояджиев -  Началник отдел „ТИ“ в Община Велико Търново, изчете 
Заповед РД 22-359/08.03.2017 г., представи комисията и оповести нейните 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 
допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия. Комисията да 
класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 
обявените от възложителя условия. Комисията да проведе заседание на дата 09.03.2017 
г. от 14:00 часа в заседателна зала в сградата на Община Велико Търново. Всички 
действия на комисията да бъдат протоколирани, като резултатите от работата да бъдат

„Извършване на независим финансов одит на проект „Подобряване на бизнес средата 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 с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2017-0006 и 
публикувано обявление от дата 10.02.2017г. е ID 771722. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на 
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отразени в протокол. Протоколът да бъде представен на Възложителя за утвърждаване, 
като към него да бъдат приложени и всички документи, изготвени в хода на работа на 
комисията, заедно с цялата документация по процедура с предмет „Извършване на 
независим финансов одит на проект „Подобряване на бизнес средата 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 с уникален номер на 
поръчката в РОП 00073-2017-0006 и публикувано обявление от дата 10.02.2017г. с 
ID 771722. в Регистъра на обществените поръчки на АОП  и публикувана на профила 
на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/456/

Комисията започна да отваря офертите по реда на тяхното постъпване. При отваряне на 
офертите стриктно се приложи чл. 54, ал.З, ал.4, ал.5 от ППЗОП.

Комисията отвори по реда на постъпване на офертите - запечатаните непрозрачни 
опаковки и оповести тяхното съдържание, като се извърши проверка за наличието на 
отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри” във всяка опаковка. Трима от 
членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри” на всяка от постъпилите оферти.

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

I. Оферта от „Баланс -  М“ ЕООД с вх. № 5300-13117-2/07.03.2017г. от 10: 02 часа., с 
ЕИК: 121435206; адрес за кореспонденция: град София, ПК 1000, пл. „Райко 
Даскалов“ 1, вх. Б, ет. 2, ап. 18, телефон: 02/ 987 55 22; 02/ 987 55 33; факс: 02/ 987 64 
46; електронна поща за кореспонденция: mmihavlova@balance-m.bg ; лице за 
контакти: Мариана Михайлова

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и с ненарушена 
цялост плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 
комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“.

Съдържание на документите:
1. Опис на документите, оригинал подписан и подпечатан от стр. 1 до стр.2.
2. ЕЕДОП, оригинал подписан и подпечатан от Мариана Михайлова Управител на 
„Баланс-М“ ЕООД от стр.З до стр.28.
3. ЕЕДОП, оригинал подписан от инж.Надежда Николова от стр.29 до стр.51.
4.3аверени копия от Удостоверения за изпълнени услуги, подписани и подпечатани от 
стр.52 до стр.59.
5. Заверени копия от дипломи на Мариана Михайлова, подписани и подпечатани от 
стр.50 до стр.62.
„Извършване на независим финансов одит на проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” в 
рамките на проект BG16RFOP001-l.()09-0003-C0i „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“, по 
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOPOO 1-1.001-0039 “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 е уникален номер на поръчката в РОП 00073-2017-0006 и 
публикувано обявление от дата 10.02.2017г. е ID 771722. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на 
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6. Заверени копия от сертификат за регистриран одитор и удостоверение, че 
регистрирания одитор е член на ИДЕС вписан под №0203, подписани и подпечатани от 
стр.63 до стр.64.
7. Заверено копие от сертификат за придобита квалификация Експерт-проверител на 
измами, подписан и подпечатан на стр.65.
8. Заверени копия от дипломи, удостоверение и и трудова книжка на Иво Чехларов, 
подписани и подпечатани от стр.66 до стр.72.
9. Заверени копия от дипломи и приложения към тях, удостоверение за правоспособност, 
трудов договор с длъжностна характеристика и трудова книжка на Пламен Михайлов , 
подписани и подпечатани от стр.73 до стр.83.
Ю.Заверени копия от диплома, трудова книжка и граждански договор на Надежда 
Николова, подписани и подпечатани от стр.84 до стр.94.
11.Заверени копия от референции, подписани и подпечатани от стр.95 до стр. 106.
12. Електронен носител -1 бр.
13.Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Мариана Михайлова 
от стр. 107 до стр. 151.
14.Декларация за съгласие с проекта на договора, свободен текст оригинал подписана и 
подпечатана на стр. 152.
15. Декларация за срока на валидност на офертата, свободен текст оригинал подписана и 
подпечатана на стр. 153.
16. Декларация по чл.39, ал.З, б. „д“ от ППЗОП, свободен текст оригинал подписана и 
подпечатана на стр. 154.
17. Заверено копие от сертификат за внедрена система за управление на качеството, 
подписан и подпечатан на стр. 155.

II. Оферта с вх. № 5300-366-1/07.03.2017г. от 10:03 часа на „АНЕД КОНСУЛТ“ 
ЕООД ЕИК : 101790776, адрес за кореспонденция: град София, ПК 1784, жк. 
Младост1, вх.1, ап.24, ет.4; телефон: 0879034865; електронна поща за
кореспонденция: aned@anedgroup.cpm ; Лице за контакти: Елена Чанова

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и е ненарушена 
цялост плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 
комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“.

Съдържание на документите:
1. Опис на документите, оригинал подписан и подпечатан 3 стр.
2. ЕЕДОП оригинал, подписан и подпечатан от Елена Чанова от стр.1 до стр.25.
3. Заверени копия от договор за одит, и удостоверение за изпълнена услуга 
подписани и подпечатани от стр.26 до стр.31.
4. Заверени копия от дипломи и удостоверение за регистриран одитор член на 
ИДЕС за Елена Чанова, подписани и подпечатани от стр.32 до стр.34
5. Декларация за ангажираност на експерт , оригинал подписана от Елена 
Чанова на стр.35.
6. ЕЕДОП оригинал, подписан и подпечатан от Стоянка Иванова от стр.36 до 
стр. 55.
7. Заверени копия от дипломи и удостоверение за регистриран одитор член на
„Извършване на независим финансов одит на проект „Подобряване на бизнес средата 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 е уникален номер на поръчката в РОП 00073-2017-0006 и 
публикувано обявление от дата 10.02.20l7r. е ID 771722. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на 
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ИДЕС и референция за Стоянка Иванова от стр.56 до стр.59.
8. Декларация за ангажираност на експерт, оригинал подписана от Стоянка
Иванова на стр.60.
9. ЕЕДОП оригинал, подписан от Мая Орманова от стр.61 до стр.81.
10. Заверени копия от диплома, удостоверение за правоспособност, трудова
книжка, договори и референции, подписани и подпечатани от стр.82 до стр.95.
11. Декларация за ангажираност на експерт, оригинал подписана от Мая
Орманова на стр.96.
12. ЕЕДОП оригинал, подписан от Радослав Петков от стр.97 до стр. 116.
13. Заверени копия от Диплома и трудова книжка, подписани и подпечатани от
стр.117 до 119.
14. Декларация за ангажираност на експерт, оригинал подписана от Радослав
Петков на стр. 120.
15. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Елена
Чанова от стр. 121 до стр. 141.

III. Оферта с вх. № 5300-19089-2/07.03.2017г. от 10:05 часа от "Финанс одит консулт 
2002" ООД, с ЕИК: 103710896, с адрес за кореспонденция: град Варна, ПК 9000, 
бул. „Осми приморски полк”, № 122, вх. Б, ап. 80; телефон: 052/ 991 214; 052/ 991 
122; факс: 052/ 721540; електронна поща: fok2002@abv.bg ; лице за контакт: Фанка 
Нонева

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и с ненарушена 
цялост плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 
комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“.

Съдържание на документите:
1. Опис на документите съдържащи се в офертата, оригинал подписан и подпечатан 
от стр. 1 до стр.2.
2. ЕЕДОП оригинал, подписан и подпечатан от Фанка Нонева и Владимир Вълчев от 
стр.З до стр.31.
3. ЕЕДОП, оригинал подписан от Блага Маринова от стр.32 до стр.53
4. ЕЕДОП оригинал подписан от Севдалина Вричева от стр.54 до стр.72.
5. Декларация за ангажираност на експерт, оригинал подписана и подпечатана от 
Блага Маринова на стр.73.
6. Декларация за ангажираност на експерт, оригинал подписана и подпечатана от 
Севдалина Вричева на стр.74.
7. Декларация по чл.З, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици, оригинал подписана и 
подпечатана от Фанка Нонева на стр.75.
8. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Фанка Нонева от 
стр.76 до стр. 119.

IV. Оферта от „Брейн сторм консулт -  ОД“ ООД, с вх. № 53-894-2/07.03.2017г. от 
10:07 часа., с ЕИК: 175259627; адрес за кореспонденция: град София, ж.к. Младост -
„Извършване на независим финансов одит на проект „Подобряване на бизнес средата 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 с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2017-0006 и 
публикувано обявление от дата 10.02.2017г. с ID 771722. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на 
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1А, бл. 505A, вх. 2, телефон: 02/8099740; факс: 02/8099759; електронна поща за 
кореспонденция: office@brainstorm.bg ; лице за контакти: Камелия Терзийска

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и с ненарушена 
цялост плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 
комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“.

Съдържание на документите:
1. Опис на документите съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан на стр. 1
2. Електронен носител -  1бр.
3. ЕЕДОП оригинал подписан и подпечатан от Камелия Терзийска и Лиляна 
Деспотова от стр.2 до стр.26.
4. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Камелия 
Терзийска на стр. 27. до стр. 45

V. Оферта от “Одит Консулт МД“ ЕООД, с вх. № 5300-15337-1/01.03.2017г. от 09:44 
часа,, с ЕИК: 130988017, с адрес за кореспонденция: град София, бул. „Шипченски 
проход” № 65, вх. Б, ет. 5, офис 6; телефон: 0888450392; факс: 02/401 04 38 ; 
електронна поща за кореспонденция: oditmd@mail.bg ; лице за контакти: Мария 
Даскалова

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и с ненарушена 
цялост плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 
комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“.

Съдържание на документите:
1. Опис на представените документи, оригинал подписан и подпечатан -  2стр.
2. ЕЕДОП оригинал, подписан и подпечатан от Мария Даскалова - 17стр.
3. Заверени копия и удостоверения, подписани и подпечатани -  5стр.
4. Заверено копие от диплома за Мария Даскалова, подписана и подпечатана -  1стр.
5. Декларация за ангажираност на експерт за Виолета Иванова, подписана -  1 стр.
6. ЕЕДОП оригинал, подписан и подпечатан от Виолета Иванова — 12стр.
7. Декларация за ангажираност на експерт за Кирил Дойчинов, подписана -  1 стр.
8. ЕЕДОП оригинал, подписан и подпечатан от Кирил Дойчинов -  13стр.
9. Декларация за ангажираност на експерт за Цвета Ангелова, подписана -  1 стр.
10. ЕЕДОП оригинал, подписан и подпечатан от Цвета Ангелова -  1 Зстр.
11. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Мария 
Даскалова -  4стр.
12. Проект на договора, подписан и подпечатан -  17стр.

С горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията в 
14:55ч., която се оттегли за разглеждане на подадените документи за съответствие с 
изискванията и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

„Извършване на независим финансов одит на проект „Подобряване на бизнес средата 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 с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2017-0006 и 
публикувано обявление от дата 10.02.2017г. с ID 771722. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на 
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Днес на дата 28.03.2017г., от 10:00ч., Комисията пристъпи към разглеждане на 
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, на основание чл. 54, ал. 7 
от ППЗОП.

I. Оферта от „Баланс -  М“ ЕООД с вх. № 5300-13117-2/07.03.2017г. от 10: 02 часа., с 
ЕИК: 121435206; адрес за кореспонденция: град София, ПК 1000, пл. „Райко 
Даскалов“ 1, вх. Б, ет. 2, ап. 18, телефон: 02/ 987 55 22; 02/ 987 55 33; факс: 02/ 987 64 
46; електронна поща за кореспонденция: mmihavlova@balance-m.bg ; лице за 
контакти: Мариана Михайлова

1.Съгласно документацията за участие на стр. 16, Възложителя поставя изискване: 
.. Участникът следва да декларира, че не е свързано лице с участник в процедурата във 
връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП.

В част III, буква „Г ” от ЕЕДОП (дясна част), участникът следва да впише 
текста: ,,Икономическият оператор свързано лице ли е по смисъла на §2, т. 45 от 
Допълнителни разпоредби на ЗОП с друг участник в обществената поръчка 
(обособената позиция) ” и да даде своя отговор, като маркира съответно ДА или НЕ.

2.Съгласно документацията за участие на стр. 16, Възложителя поставя изискване: 
,Д1ри подаване на офертата участниците декларират в част III, буква „Г" в ЕЕДОП 
липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. В част III, буква 
,.Г” от ЕЕДОП (дясна част), участникът следва да впише текста: „По отношение на 
Икономическия оператор налице ли са обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона 
за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици” и да даде своя отговор, като маркира съответно ДА или 
НЕ;“

3. Съгласно, раздел III. 1.3 „Технически и професионални възможности“ от 
обявлението, Възложителят е поставил изискване по т.2: „Участникът следва да 
разполага със следните основни експерти за изпълнение предмета на поръчката: 
Експерт за проверка на физическото изпълнение на проекта -  1 (един)“, като 
минимално ниво за този експерт е посочено: „Минимални изисквания за експерта 
за проверка на физическото изпълнение на проекта: Строителен инженер със степен 
„Магистър“, със специалност ,,Транспортно строителство“, профил „Пътно 
строителство“ или „Строителство на транспортни съоръжения“ или еквивалент, 
съответстващо на строителството по проекта и опит по специалността -  минимум 
5 години. “.

В част IV, буква „В“, т.6), участникът е посочил, че за експерт за проверка на 
физическото изпълнение на проекта ще използва лицето инж.Надежда Николова, като е 
посочено, че за лицето е представен отделен ЕЕДОП. В него е представена информация, 
^ч^гацето^щнстежавс^щшюш^^^
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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 с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2017-0006 и 
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Посоченото лице не отговаря на поставените критерии за подбор. Основните видове 
СМР при изпълнението на проекта са пътните работи, обхващащи - ремонт, 
рехабилитация и доизграждане на уличните и тротоарни настилки на бул.“Н.Габровски“, 
ул.“Шемшевско шосе, и ул.“Козлуджа“, като част от уличната мрежа и техническата 
инфраструктура на гр.Велико Търново, за осигуряване на транспортен достъп до и на 
територията на зоната ( промишлени предприятия, фирми, складови бази, учебни 
заведения, спортни терени и др. ). Предвижда се възстановяване на асфалтовите 
настилки на улиците, направа на изравнители за оформяне на напречните и надлъжни 
наклони, подобряване на носимоспособността на проектираните улици, чрез усилване на 
пътната им конструкция с допълнителен пласт от плътен асфалтобетон с дебелина -  4 
см. Предвижда се двустранен напречен профил с 2 %, за повърхностно отводняване на 
уличните платна и 1,5 % за напречен наклон за тротоарните настилки. Предвижда се 
възстановяване на тротоарните настилки и направа на нови в участъците в които не са 
изграждани. В проекта се предвижда направа при необходимост на отводнителни 
съоръжения -  улични оттоци и дъждоприемни шахти, за повърхностно отводняване на 
пътната настилка, като тяхното заустване е в съществуващата канализация по улиците. 
Одитът на проекта ще осъществява текущ контрол върху разходването на средства през 
целия период на проекта, като основните средства при реализиране на проекта са за 
изпълнение на пътни работи, като основната цел на извършения одит е да се формират 
констатации (потвърждения), че отчетените от Бенефициента разходи, описани във 
финансовия отчет по Договора, са действително извършени, точни и допустими, и да се 
предостави на Бенефициента доклад за фактически констатации. В тази връзка не може 
да се приеме за еквивалентна специалност Строителен инженер специалност 
„Промишлено и гражданско строителство“.

II. Оферта с вх. № 5300-366-1/07.03.2017г. от 10:03 часа на „АНЕД КОНСУЛТ“ 
ЕООД ЕИК : 101790776, адрес за кореспонденция: град София, ПК 1784, жк. 
Младост1, вх.1, ап.24, ет.4; телефон: 0879034865; електронна поща за
кореспонденция: aned@anedgroup.cpm ; Лице за контакти: Елена Чанова

1. В част III, буква „Г” от ЕЕДОП на участника на посочения въпрос в поле 1: 
„Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са 
посочени в съответното обявление ши в документацията за обществената поръчка?“ 
не е представен отговор , като съответно да е маркирано ДА или НЕ.

2.Съгласно документацията за участие на стр. 16, Възложителя поставя изискване: 
.. Участникът следва да декларира, че не е свързано лице с участник в процедурата във 
връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП.

В част III. буква ,.Г” от ЕЕДОП (дясна част), участникът следва да впише 
текста: „Икономическият оператор свързано лице ли е по смисъла на §2, т. 45 от 
Допълнителни разпоредби на ЗОП с друг участник в обществената поръчка 
(обособената позиция) ” и да даде своя отговор, като маркира съответно ДА ш и НЕ.

3.Съгласно документацията за участие на стр. 16, Възложителя поставя изискване: 
„При подаване на офертата участнииите декларират в част III, буква „Г" в ЕЕДОП 
n w ic a m a ju ^j)C H o e a H u ^io ^u L ^^n ^
„Извършване на независим финансов одит на проект „Подобряване на бизнес средата 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 е уникален номер на поръчката в РОП 00073-2017-0006 и 
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отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. В част III, буква 
„Г” от ЕЕДОП (дясна част), участникът следва да впише текста: „По отношение на 
Икономическия оператор налице ли са обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона 
за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици” и да даде своя отговор, като маркира съответно ДА или 
НЕ;“

4. Съгласно, раздел III. 1.3 „Технически и професионални възможности“ от 
обявлението, Възложителят е поставил изискване по т.1 „Участникът трябва да е 
изпълнил успешно дейност с предмет и обем, идентичен ш и сходен с този на поръчката 
за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. За покриване на 
това изискване, като минимално ниво Възложителя е поставил изискване: „ Участникът 
трябва да е изпълнт успешно дейност с предмет и обем, идентичен ш и сходен с този 
на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

Под ..дейност с предмет и обем идентичен ш и сходен с този на поръчката“ се 
уазбиуа: изпълнен най-малко 1 финансов одит и изготвен най-малко 1 писмен 
одитоуски доклад. “

Видно в част IV, буква „В“, т.1б), участникът е представил информация за 
изпълнени услуги, но от така представената информация не става ясно дали участникът е 
изготвил одиторски доклад.

В ЕЕДОП, е представена информация относно предмет на договора, от който не 
може да стане ясно описанието на извършваните услуги, изпълнение в рамките на 
договора. В представените удостоверения за изпълнена услуга е отразено, че участникът 
е извършил финансов одит, но от тях комисията не може да получи информация и да 
прецени дали участникът е изготвил най-малко 1 писмен одиторски доклад.

Предвид горното следва участникът да представи информация относно 
декларираната изпълнена услуга от която да се удостовери покриването на 
горецитираното мин. изискване.

Въз основа на чл. 67, ал. 5 от ЗОП -  комисията единодушно взе решение 
участника да представи доказателство за извършената услуга.

III. Оферта с вх. № 5300-19089-2/07.03.2017г. от 10:05 часа от „Финанс одит консулт 
2002" ООД, с ЕИК: 103710896, с адрес за кореспонденция: град Варна, ПК 9000, бул. 
„Осми приморски полк”, № 122, вх. Б, ап. 80; телефон: 052/ 991 214; 052/ 991

122; факс: 052/ 721540; електронна поща: fok2002@abv.bg ; лице за контакт: 
Фанка Нонева

1. Съгласно утвърдения единен образец на ЕЕДОП, участника следва да попълни 
в част II, буква „Б“ „Информация за представителите на икономическия оператор“. В 
приложения ЕЕДОП на участника в горепосоченото поле не е представена информация.

„Извършване на независим финансов одит на проект „Подобряване на бизнес средата 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 е уникален номер на поръчката в РОП 00073-2017-0006 и 
публикувано обявление от дата 10.02.2017г. е ID 771722. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на 
профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/Drofil-na-kupuvacha/456/ Страница 8

mailto:fok2002@abv.bg
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/Drofil-na-kupuvacha/456/


2. Съгласно документацията за участие на стр. 16, Възложителя поставя 
изискване: ,, Участникът следва да декларира, че не е свързано лице с участник в 
процедурата във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП.

В част III, буква „Г ” от ЕЕДОП (дясна част), участникът следва да впише 
текста: ,,Икономическият оператор свързано лице ли е по смисъла на §2, т. 45 от 
Допълнителни разпоредби на ЗОП с друг участник в обществената поръчка 
(обособената позиция) ” и да даде своя отговор, като маркира съответно ДА или НЕ.

3. Съгласно документацията за участие на стр. 16, Възложителя поставя 
изискване: ,Д1ри подаване на офертата участниците декларират в част III, буква „Г" 
в ЕЕДОП липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. В част 
III, буква „Г” от ЕЕДОП (дясна част), участникът следва да впише текста: „По 
отношение на Икономическия оператор налице ли са обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и 
чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици” и да даде своя отговор, като маркира 
съответно ДА или НЕ;“

4. Съгласно, раздел III. 1.3 „Технически и професионални възможности“от 
обявлението, Възложителят е поставил изискване по т.2: „Участникът следва да 
разполага със следните основни експерти за изпълнение предмета на поръчката: 
Експерт за проверка на физическото изпълнение на проекта -  1 (един)“, като 
минимално ниво за този експерт е посочено/ „Минимални изисквания за експерта 
за проверка на физическото изпълнение на проекта: Строителен инженер със степен 
„Магистър“, със специалност „Транспортно строителство“, профил „Пътно 
строителство“ или „Строителство на транспортни съоръжения“ или еквивалент, 
съответстващо на строителството по проекта и опит по специалността -  минимум 
5 години. “.
В част IV, буква „В“, т.2), участникът е посочил, че за експерт за проверка на 
физическото изпълнение на проекта ще използва лицето инж.Севдалина Вричева. 
Представена е информация, че лицето притежава диплома специалност „Промишлено и 
гражданско строителство“. Посоченото лице не отговаря на поставените критерии за 
подбор. Основните видове СМР при изпълнението на проекта са пътните работи, 
обхващащи - ремонт, рехабилитация и доизграждане на уличните и тротоарни настилки 
на бул.“Н.Габровски“, ул.“Шемшевско шосе, и ул.“Козлуджа“, като част от уличната 
мрежа и техническата инфраструктура на гр.Велико Търново, за осигуряване на 
транспортен достъп до и на територията на зоната ( промишлени предприятия, фирми, 
складови бази, учебни заведения, спортни терени и др. ). Предвижда се възстановяване 
на асфалтовите настилки на улиците, направа на изравнители за оформяне на напречните 
и надлъжни наклони, подобряване на носимоспособността на проектираните улици, чрез 
усилване на пътната им конструкция с допълнителен пласт от плътен асфалтобетон с 
дебелина -  4 см. Предвижда се двустранен напречен профил с 2 %, за повърхностно 
отводняване на уличните платна и 1,5 % за напречен наклон за тротоарните настилки. 
Предвижда се възстановяване на тротоарните настилки и направа на нови в участъците в 
които не са изграждани. В проекта се предвижда направа при необхолимост на
„Извършване на независим финансов одит на проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” в 
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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 
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отводнителни съоръжения -  улични оттоци и дъждопщемни шахти, за повърхностно 
отводняване на пътната настилка, като тяхното заустване е в съществуващата 
канализация по улиците.
Одитът на проекта ще осъществява текущ контрол върху разходването на средства през 
целия период на проекта, като основните средства при реализиране на проекта са за 
изпълнение на пътни работи, като основната цел на извършения одит е да се формират 
констатации (потвърждения), че отчетените от Бенефициента разходи, описани във 
финансовия отчет по Договора, са действително извършени, точни и допустими, и да се 
предостави на Бенефициента доклад за фактически констатации. В тази връзка не може 
да се приеме за еквивалентна специалност Строителен инженер специалност 
„Промишлено и гражданско строителство“.

IV. Оферта от „Брейн сторм консулт -  ОД“ ООД, с вх. № 53-894-2/07.03.2017г. от 
10:07 часа., с ЕИК: 175259627; адрес за кореспонденция: град София, ж.к. Младост -  
1А, бл. 505А, вх. 2, телефон: 02/8099740; факс: 02/8099759; електронна поща за 
кореспонденция: office@brainstorm.bg ; лице за контакти: Камелия Терзийска

1. Съгласно, раздел III. 1.3 „Технически и професионални възможности“ от 
обявлението, Възложителят е поставил изискване по т.1 „Участникът трябва да е 
изпълнил успешно дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката 
за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. За покриване на 
това изискване, като минимално ниво Възложителя е поставил изискване: „ Участникът 
трябва да е изпълнил успешно дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този 
на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. Под 
..дейност с предмет и обем идентичен или сходен с този на поръчката“ се разбира: 
изпълнен най-малко 1 финансов одит и изготвен най-малко 1 писмен одиторски 
доклад. “

Видно в част IV, буква „В“, т.16), участникът е представил информация за 
изпълнена услуга, но от така представената информация не става ясно дали участникът е 
изпълнил финансов одит и изготвен одиторски доклад. В ЕЕДОП, е представена 
информация относно предмет на договора, от който не може да стане ясно описанието на 
извършваните услуги, изпълнение в рамките на договора. Комисията се опита да 
извърши справка в публични регистри в профил на купувача на Възложителя посочен в 
списъка, както и в регистъра на обществени поръчки, но не откри никаква публикувана 
информация.

Предвид горното следва участникът да представи информация относно 
декларираната изпълнена услуга от която да се удостовери покриването на 
горецитираното мин. изискване.

Въз основа на чл. 67, ал. 5 от ЗОП -  комисията единодушно взе решение 
участника да представи доказателство за извършената услуга.

V. Оферта от „Одит Консулт МД“ ЕООД, с вх. № 5300-15337-1/01.03.2017г. от 09:44 
часа,, с ЕИК: 130988017, с адрес за кореспонденция: град София, бул. „Шипченски 
проход” № 65, вх. Б, ет. 5, офис 6; телефон: 0888450392; факс: 02/401 04 38 ; 
електронна поща за кореспонденция: oditmd@maiI.bg ; лице за контакти: Мария 
Даскалова

„Извършване на независим финансов одит на проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” в 
рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0003-C01 „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“, по 
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на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 е уникален номер на поръчката в РОП 00073-2017-0006 и 
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1. Съгласно документацията за участие, участниците могат да използват 
подизпълнители или да използват капацитета на други субекти, като съответно 
декларират обстоятелствата в ЕЕДОП. Участникът в Част 2, буква „В“ от ЕЕДОП е 
отговорил на въпроса с „не“ относно използването на капацитета на други субекти за 
изпълнение на критериите за подбор. При разглеждане на документите за доказване за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени 
от възложителя, комисията установи, че участникът е представил още три ЕЕДОП-а, 
които са попълнени и подписани от лицата посочени в част 4, буква „В:Технически и 
професионални способности“, т.6, за лицата -  Виолета Иванова, Кирил Дойчинов и 
инж.Цвета Ангелова. В заявленията на посочените експерти в Част 2, буква „В“ от 
ЕЕДОП е маркиран отговор на въпроса с „да“ относно използването на капацитета на 
други субекти за изпълнение на критериите за подбор.

Предвид горното, участникът следва да представи информация относно дали ще 
използва капацитета на трети субекти или не, като отрази съответно обстоятелството в 
ЕЕДОП.

2. В Част 3, буква „А“ относно въпроса: В случай на присъда, икономическият 
оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на 
съответните основания за изключване („реабилитиране по своя инициатива“) ? “, 
икономическия оператор е посочил в дясната колона отговор „не“.

Предвид горното следва участникът да представи информация относно 
декларираното обстоятелство.

3. В раздел VI.3 „Допълнителна информация“ от обявлението, Възложителя 
отстранява от участие участник за когото са налице основанията по чл.55, ал.1, т.1 ЗОП. 
В част 3, буква „В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или 
професионално нарушение“, на въпросът: „Икономическият оператор в една от следните 
ситуации ли е: а) обявен в несъстоятелност, или б) предмет на производство по 
несъстоятелност или ликвидация, или в) споразумение с кредиторите, или г) всякаква 
аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови 
и подзаконови актове , или
д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или е) стопанската му 
дейност е прекратена?“, участникът не е отговорил на цитирания въпрос.

Предвид гореизложеното, комисията не може да прецени налице ли са или не 
основанията за основание по чл.55,ал.1, т.1 ЗОП, като следва участникът да представи 
информация относно основанието за отстраняване.

4. Съгласно документацията за участие на стр. 16, Възложителя поставя 
изискване: .. Участникът следва да декларира, че не е свързано лице с участник в 
процедурата във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП.

В част III. буква ..Г” от ЕЕДОП (дясна част), участникът следва да впише 
текста: ,,Икономическият оператор свързано лице ли е по смисъла на §2, т. 45 от 
Допълнителни разпоредби на ЗОП с друг участник в обществената поръчка 
(обособената позиция) ” и да даде своя отговор, като маркира съответно ДА ш и НЕ.

5. Съгласно документацията за участие на стр. 16, Възложителя поставя 
изискване: ,Д1ри подаване на офертата участниците декларират в част III, буква „Г"
„Извършване на независим финансов одит на проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” в 
рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0003-C01 „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“, по 
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в ЕЕДОП липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. В част 
III, буква ,.Г” от ЕЕДОП (дясна част), участникът следва да впише текста: „По 
отношение на Икономическия оператор налице ли са обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и 
чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици” и да даде своя отговор, като маркира 
съответно ДА или НЕ;“

6. Съгласно, раздел III. 1.3 „Технически и професионални възможности“ от 
обявлението, Възложителят е поставил изискване по т.1 „Участникът трябва да е 
изпълнил успешно дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката 
за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. “. За покриване на 
това изискване, като минимално ниво Възложителя е поставил изискване: „ Участникът 
трябва да е изпълнил успешно дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този 
на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. Под 
..дейност с предмет и обем идентичен или сходен с този на поръчката“ се разбира: 
изпълнен най-малко 1 финансов одит и изготвен най-малко 1 писмен одиторски 
доклад. “

Видно в част IV, буква „В“, т.1б), участникът е представил информация за 
изпълнени услуги, като също така е представил и доказателства под формата на 
удостоверения и референции, но от така представената информация не става ясно дали 
участникът е изпълнил финансов одит и изготвен одиторски доклад. Както в списъка в 
ЕЕДОП, така и в доказателствата единствено е представена информация относно 
предмет на договора, от който не може да стане ясно описанието на извършваните 
услуги, изпълнение в рамките на договора.

Въз основа на чл. 67, ал. 5 от ЗОП -  комисията единодушно взе решение 
участника да представи доказателство за извършената услуга.

1. Съгласно, раздел III. 1.3 „Технически и професионални възможности“от 
обявлението, Възложителят е поставил изискване по т.2: „Участникът следва да 
разполага със следните основни експерти за изпълнение предмета на поръчката: 
Експерт за проверка на физическото изпълнение на проекта -  1 (един)“, като 
минимално ниво за този експерт е посочено: „Минимални изисквания за експерта
за проверка на физическото изпълнение на проекта: Строителен инженер със степен 
„Магистър“, със специалност ,,Транспортно строителство“, профил „Пътно 
строителство“ ш и „Строителство на транспортни съоръоюения“ ш и еквивалент, 
съответстващо на строителството по проекта и опит по специалността -  минимум 
5 години. “.

В част IV, буква „В“, т.б), участникът е посочил, че за експерт за проверка на 
физическото изпълнение на проекта ще използва лицето инж.Цвета Ангелова. 
Представена е информация, че лицето притежава диплома специалност „Промишлено и 
гражданско строителство“. Посоченото лице не отговаря на поставените критерии за
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подбор. Основните видове СМР при изпълнението на проекта са пътните работи. 
обхващащи - ремонт, рехабилитация и доизграждане на уличните и тротоарни настилки 
на бул.“Н.Габровски“, ул.“Шемшевско шосе, и ул.“Козлуджа“, като част от уличната 
мрежа и техническата инфраструктура на гр.Велико Търново, за осигуряване на 
транспортен достъп до и на територията на зоната ( промишлени предприятия, фирми, 
складови бази, учебни заведения, спортни терени и др. ). Предвижда се възстановяване 
на асфалтовите настилки на улиците, направа на изравнители за оформяне на напречните 
и надлъжни наклони, подобряване на носимоспособността на проектираните улици, чрез 
усилване на пътната им конструкция с допълнителен пласт от плътен асфалтобетон с 
дебелина -  4 см. Предвижда се двустранен напречен профил е 2 %, за повърхностно 
отводняване на уличните платна и 1,5 % за напречен наклон за тротоарните настилки. 
Предвижда се възстановяване на тротоарните настилки и направа на нови в участъците в 
които не са изграждани. В проекта се предвижда направа при необходимост на 
отводнителни съоръжения -  улични оттоци и дъждоприемни шахти, за повърхностно 
отводняване на пътната настилка, като тяхното заустване е в съществуващата 
канализация по улиците.
Одитът на проекта ще осъществява текущ контрол върху разходването на средства през 
целия период на проекта, като основните средства при реализиране на проекта са за 
изпълнение на пътни работи, като основната цел на извършения одит е да се формират 
констатации (потвърждения), че отчетените от Бенефициента разходи, описани във 
финансовия отчет по Договора, са действително извършени, точни и допустими, и да се 
предостави на Бенефициента доклад за фактически констатации. В тази връзка не може 
да се приеме за еквивалентна специалност Строителен инженер специалност 
„Промишлено и гражданско строителство“.

В изпълнение на чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок от 5 работни дни от 
получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано 
несъответствие или липса на информация, могат да представят 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 или 
заявления за участие.

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 новия ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които 
могат самостоятелно да представляват участника.

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

Участниците депозират отговорите по настоящия протокол по реда на 
приемане на офертите в „Общински център за услуги и информация на 
граждани", в сградата на Община Велико Търново на адрес: град Велико 
Търново, пл. „Майка България " №2.

Информацията се представя в запечатана, непрозрачна опаковка. Върху 
същата се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, 
факс, e-mail: (ако има такъв), предметът на обществената поръчка. Информацията се 
адресира до председателя на комисията с посочване „в отговор на писмо и 
изходящ номер на прилежното писмо за изпращане на 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.

Комисията завърши своята работа в 14:40 часа и насрочи следващо заседание след 
изтичане на установения срок за получаване на отговорите по този протокол.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Инж.Цанко Бояджиев -  Нач^^пп$>6тдел „ТИ“ в Община Велико Търново;/

И ЧЛЕНОВЕ.
1.

/Явор Иванов - Юрисконсулт в Дирекция Обществени Поръчки в Община Велико 
Търново;/ ^  л

2 - ( / ,___
/ Мариела Цонева -  Директор Дирекция „Проекти и програми“;/ 

3. ------------------------------- t---------------------------------------
/Даниела Данчева -  Главен счетоводител на Община Велико Търново;/

4.  _______________________________________________
/Александър Колев-- Цтарши експерт в Дирекция Обществени поръчки в Община 
Велико Търново;/)/
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




