
П Р О Т О К О Л

№ 1 /12.11.2018 г.

Днес 31.10.2018 г. на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП в офиса на дружеството в град 

Велико Търново, ул. ”Цар Тодор Светослав” № 1А - седалище и адрес на управление на 

„Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД от 11.00 часа, се проведе заседание на 

комисията назначена със Заповед № РД-06-26/31.10.2018 г. на Управителя на „Организация на 

движението, паркинги и гаражи” ЕООД, в качеството му на Възложител за провеждане на 

обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет „Закупуване на 4 броя 

автомати за талони за платено паркиране”, открита с Партида в регистъра на обществените 

поръчки № 04683, с публикувана Информация за обява с № 9082168 в Портала за обществени 

поръчки /ПОП/. Задачата на комисията е да разгледа, оцени и класира офертите представени в 

отговор на цитираната обява.

Комисията присъства в състав, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

адв. Грета Гавраилова -  юрист

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Марияна Василева на длъжност главен счетоводител

2. Мъстън Еминов на длъжност инспектор услуги

Заседанието на Комисията е публично и се ръководи от Председателя на Комисията.

На заседанието на Комисията присъстваха упълномощени представители на част от 

участниците в процедурата.

Председателят на комисията, адв. Трета Гавраилова прие протокол, в

който са отразени постъпилите в офиса на „Организация на движението, паркинги и гаражи” 

ЕООД оферти.

Комисията констатира че до 17:00 часа на 29.10.2018 г. са постъпили 3 оферти съответно

от:

1

danielad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!



1. Оферта с входящ № АСД-02-482, постъпила на 26.10.2018 г. в 11.55 ч., подадена 

от „Майнинг” ООД, ЕИК 130671084, със седалище и адрес на управление град София 

1113, бул. „Шипченски проход” 18, Бизнес център „Галакси”, ет.2, офис 206-210, 

тел.0889542143, 02/8722486, представлявано от управителя Нели Стойкова -

Йорданова.

2. Оферта с входящ № АСД-02-483, постъпила на 29.10.2018 г. в 10.58 ч., подадена 

от „Бг Телеком” ЕООД, ЕИК 203773709 ,със седалище и адрес на управление : гр. София, 

ул.”Боряна” № 26, ет. 5, ап. 30, представлявано от управителя Виктор Иванов.

3. Оферта с входящ № АСД-02-485, постъпила на 29.10.2018 г. в 13.48 ч., подадена 

от „Ханза” ООД, ЕИК 123685518, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 

6000, ул. „Света Троица” 84, ет. 1, оф. 2, представлявано от управителя Румен 

Станилов.

След запознаване със списъка с участниците, членовете на Комисията попълниха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Освен членовете на комисията на заседанието присъстваха и господин Владимир 

Калчев, и госпожа Зоя Добрева -  представители на „Майнинг” ООД гр.

София. Същите прдставиха пълномощно и се легитимираха пред комисията с представяне 

на лична карта.

Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на постъпилите оферти по 

реда на тяхното постъпване.

1. Оферта с входящ № АСД-02-482, постъпила на 26.10.2018 г. в 11.55 ч., подадена от 

„Майнинг” ООД, ЕИК 130671084, със седалище и адрес на управление град София, бул. 

„Шипченски проход” 18, Бизнес център „Галакси”, ет.2, офис 206-210, тел.0889542143, 

02/8722486, представлявано от управителя Нели Стойкова -  Йорданова съдържа:

1.1 Заявление за участие по образец № 1, оригинал, подписан и подпечатан от 

участника, 2 стр.

1.2 Представяне на участника, съгласно образец № 2, оригинал, подписан и 

подпечатан от участника, 2 стр.

1.3 Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка по образец № 2А, оригинал, подписан и подпечатан от 

участника, 2 стр.

1.4 Техническо предложение по образец № 3, оригинал, подписан и подпечатан от 

участника, 2 стр.
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1.5 Декларация образец № 5, оригинал, подписана и подпечатана от Нели 

Стойкова -  Йорданова, в качеството на Управител на „Майнинг” ООД, 1 стр.

1.6 Декларация образец № 5, оригинал, подписана и подпечатана от Цветан

Йорданов, в качеството на Управител на „Майнинг” ООД, 1 стр.

1.7 Декларация образец № 6, оригинал, подписана и подпечатана от участника, 1 

стр.

1.8 Декларация образец № 8, оригинал, подписана и подпечатана от участника, 1 

стр.

1.9 Декларация образец № 9, оригинал, подписана и подпечатана от участника. 1 

стр.

1.10 Брошура “metric Elite LS” цветно копие, подписано и заверено с вярно с 

оригинала от участника, 2 стр.

1.11 Технически характеристики на “Elite LS” цветно копие, подписано и заверено с 

вярно с оригинала от участника, 1 стр..

1.12 Брошура “metric Mi - Office” цветно копие, подписано и заверено с вярно с 

оригинала от участника, 2 стр.

1.13 Снимка на паркомат „Elite LS” цветно копие, подписано и заверено с вярно с 

оригинала от участника, 1 стр..

1.14 Декларация за съответствие на продукт: „Aura Elite”, модел S500000, на 

английски език, цветно копие, подписано и заверено с вярно с оригинала от 

участника, 1 стр,

1.15 LVD Test сертификат за продукт: „Aura Elite”, на английски език, цветно копие, 

подписано и заверено с вярно с оригинала от участника, 1 стр.

1.16 EMC Test сертификат за продукт: „Aura Elite”, на английски език, цветно копие, 

подписано и заверено с вярно с оригинала от участника, 3 стр.

1.17 Писмо по стандарт EN12414 от фирмата производител на английски език,

цветно копие, подписано и заверено с вярно с оригинала от участника, 1 стр.

1.18 Подробно описание на приложените характеристики по сигурността на

паркомати Elite „Pay & Display” на български език, цветно копие, подписано и 

заверено с вярно с оригинала от участника, 5 стр.

1.19 Подробно описание на приложените характеристики по сигурността на

паркомати Elite „Pay & Display” на английски език, цветно копие, подписано и 

заверено с вярно с оригинала от участника, 5 стр.

Комисията, констатира, че в опаковката е приложен запечатан, непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри”. Членовете на комисията подписаха всички
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документи, съдържащи се в офертата и плика с „Предлагани ценови параметри” на 

участника „Майнинг” ООД гр. София.

2. Оферта с входящ № АСД-02-483, постъпила на 29.10.2018 г. в 10.58 ч., подадена от 

„Бг Телеком” ЕООД, ЕИК 203773709 ,със седалище и адрес на управление : гр. София, 

ул.’’Боряна” № 26, ет. 5, ап. 30, представлявано от управителя Виктор Иванов 

съдържа:

2Л Заявление за участие по образец № 1, оригинал, подписан и подпечатан от 

участника, 2 стр.

2.2 Представяне на участника, съгласно образец №2, оригинал, подписан и 

подпечатан от участника, 2 стр.

2.3 Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка по образец № 2А, оригинал, подписан и подпечатан от 

участника, 1 стр.

2.4 Техническо предложение по образец № 3, оригинал, подписан и подпечатан от 

участника, 2 стр.

2.5 Декларация образец № 5, оригинал, подписана и подпечатана от Виктор 

Иванов, в качеството на Управител на „БГ Телеком” ЕООД, 1 стр.

2.6 Декларация образец № 6, оригинал, подписана и подпечатана от участника, 1 стр.

2.7 Декларация образец № 8, оригинал, подписана и подпечатана от участника, 1 

стр.

2.8 Декларация образец № 9, оригинал, подписана и подпечатана от участника, 1 стр.

Комисията, констатира, че в опаковката е приложен запечатан, непрозрачен плик с 

надпис „БГ Телеком” ЕООД „Предлагани ценови параметри”. Членовете на комисията и 

представител на „Майнинг” ООД гр. София подписаха всички документи, съдържащи се в 

офертата и плика с „Предлагани ценови параметри” на участника „БГ Телеком” ЕООД.

3. Оферта с входящ № АСД-02-485, постъпила на 29.10.2018 г. в 13.48 ч., подадена от 

„Ханза” ООД, ЕИК 123685518, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, 

ул. „Света Троица” 84, ет. 1, оф. 2, представлявано от управителя Румен Станилов 

съдържа:

3.1 Заявление за участие по образец № 1, оригинал, неподписан и неподпечатан от 

участника, 2 стр.
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3.2 Представяне на участника, съгласно образец №2, оригинал, подписан и 

подпечатан от участника, 2 стр.

3.3 Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка по образец № 2А, оригинал, подписан от участника, 2 

стр.

3.4 Техническо предложение по образец № 3, оригинал, подписан от участника, 2 

стр.

3.5 Декларация образец № 5, оригинал, подписана и подпечатана от Румен 

Станилов, в качеството на Управител на „Ханза” ООД, 1 стр.

3.6 Декларация образец № 6, оригинал, подписана и подпечатана от участника, 1 

стр.

3.7 Декларация образец № 8, оригинал, подписана и подпечатана от участника, 1 

стр.

3.8 Декларация образец № 9, оригинал, подписана от участника, 1 стр.

3.9 Брошура “Parkeon” паркинг автомат “Strada” цветно копие, 4 стр.

3.10 Копие на писмо от производителя „Parkeon” за официално партньорство с 

„Ханза” ЕООД подписано и заверено с вярно с оригинала от участника, 1 стр.

3.11 Копие на писмо за дистрибуция от „Parkeon” за фирма „Ханза” ЕООД 

подписано и заверено с вярно с оригинала от участника, превод на български 

език, 1 стр .

3.12 Копие на писмо за дистрибуция от „Parkeon” за фирма „Ханза” ЕООД 

подписано и заверено с вярно с оригинала от участника, на английски език, 1 

стр .

3.13 Удостоверение за свързване към специализирана информационна система 

“Smartfolio” за централизирано управление и контрол на автоматите оригинал, 

подписана и подпечатана от участника, 3 стр.

Комисията, констатира, че в опаковката е приложено ценово предложение по образец 

№4, оригинал, подписано от участника. Членовете на комисията и представител на 

„Майнинг” ООД гр. София подписаха всички документи, съдържащи се в офертата и 

ценовото предложение на участника „Ханза” ООД.

С това приключи публичната част от заседанието на комисията.

След изпращане на съобщение по чл. 97, ал. 3 от ППЗОП с изх. №АСД-02- 

488/01.11.2018 г. на участниците по посочените от тях електронни пощи в деня на
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публикуването на същото в профил на купувача на „Организация на движението, паркинги и 

гаражи” ЕООД гр. Велико Търново, на 06.11.2018 г. от 14:00 ч. в сградата на „Организация 

на движението, паркинги и гаражи” ЕООД гр. Велико Търново ул. „Цар Тодор Светослав”, 

№1 А, ет. 4 се проведе заседание на комисията за извършване на указаните действия по чл. 

97, ал. 3 от ППЗОП.

Освен членовете на комисията на заседанието присъстваха и господин Владимир 

Калчев, и госпожа Зоя Добрева -  представители на „Майнинг” ООД гр.

София с валидно депозирано пълномощно от заседание на 31.11.2018 г.

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на ценовите предложения на 

участниците по реда на постъпване на техните оферти:

1. Оферта с входящ № АСД-02-482, постъпила на 26.10.2018 г. в 11.55 ч„ подадена от 

„Майнинг” ООД, ЕИК 130671084, със седалище и адрес на управление град София, бул. 

„Шипченски проход” 18, Бизнес център „Галакси”, ет.2, офис 206-210, тел.0889542143, 

02/8722486, представлявано от управителя Нели Стойкова - Йорданова.

Плик с „Предлагани ценови параметри” бе отворен и предстедателят на комисията 

оповести ценовото предложение на участника „Майнинг” ООД гр. София:

® Обща цена за доставка на 4 броя автомати за талони за платено паркиране 29716,00 

(двадесет и девет хиляди седемстотин и шестнадесет) лева без ДДС.

® Обща цена за доставка на 4 броя автомати за талони за платено паркиране 35659,20 

(тридесет и пет хиляди шестстотин петдесет и девет лева и 20 стотинки) с ДДС.

® Авансови плащания - в размер на 50% (петдесет) процента (не повече от 50% от 

стойността на договора) в размер на 14858,00 (четиринадесет хиляди осемстотин 

петдесет и осем) лева без ДДС, съответно 17829,60 (седемнадесет хиляди 

осемстотин двадесет и девет лева и 60 стотинки) лева с включен 20% ДДС, след 

представяне на фактура, в срок до 5 работни дни след сключване на договора за 

изпълнение на поръчката и представяне на надлежно оформена фактура от 

Изпълнителя.

® Окончателно плащане: в срок до 30 (тридесет) дни след одобряване на фактурата и 

двустранно подписан протокол за извършената доставка от представител на 

Възложителя и представител на Изпълнителя.

® Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без 

ДДС. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение 

ще се взема предвид изписаното с думи.
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2. Оферта с входящ № АСД-02-483, постъпила на 29.10.2018 г. в 10.58 ч., подадена от 

„Бг Телеком” ЕООД, ЕИК 203773709 ,със седалище и адрес на управление : гр. София, 

ул.”Боряна” № 26, ет. 5, ап. 30, представлявано от управителя Виктор Иванов.

Плик с „Предлагани ценови параметри” бе отворен и предстедателят на комисията 

оповести ценовото предложение на участника „Бг Телеком” ЕООД гр. София:

• Обща цена за доставка на 4 броя автомати за талони за платено паркиране 27000,00

(двадесет и седем хиляди) лева без ДДС.

• Обща цена за доставка на 4 броя автомати за талони за платено паркиране 32400,00

(тридесет и две хиляди и четиристотин лева) с ДДС.

• Авансови плащания - в размер на 50% (петдесет) процента (не повече от 50% от

стойността на договора) в размер на 13500,00 (тринадесет хиляди и петстотин) лева 

без ДДС, съответно 16200,00 (шестнадесет хиляди и двеста) лева с включен 20 % 

ДДС, след представяне на фактура, в срок до 5 работни дни след сключване на 

договора за изпълнение на поръчката и представяне на надлежно оформена фактура 

от Изпълнителя.

® Окончателно плащане: в срок до 30 (тридесет) дни след одобряване на фактурата и 

двустранно подписан протокол за извършената доставка от представител на 

Възложителя и представител на Изпълнителя.

• Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без

ДДС. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение 

ще се взема предвид изписаното с думи.

3. Оферта с входящ № АСД-02-485, постъпила на 29.10.2018 г. в 13.48 ч., подадена от 

„Ханза” ООД, ЕИК 123685518, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 

6000, ул. „Света Троица” 84, ет. 1, оф. 2, представлявано от управителя Румен 

Станилов.

Председателят на комисията оповести ценовото предложение на участника „Ханза” 

ООД гр. Стара Загора:

• Обща цена за доставка на 4 броя автомати за талони за платено паркиране 29840,00

(двадесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и два) лева без ДДС.

® Обща цена за доставка на 4 броя автомати за талони за платено паркиране 35810,40 

(тридесет и пет хиляди осемстотин и десет лева и четиридесет ст.) с ДДС.

• Авансови плащания - в размер на 10% (десет) процента (не повече от 50% от

стойността на договора) в размер на 2984,20 (две хиляди деветстотин осемдесет и
7
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четири лева и двадесет стотинки) лева без ДДС, съответно 3581,40 (три хиляди 

петстотин осемдесет и един лева и четиридесет стотинки) лева с включен 20% Д ДС, 

след представяне на фактура, в срок до 5 работни дни след сключване на договора за 

изпълнение на поръчката и представяне на надлежно оформена фактура от 

Изпълнителя.

• Окончателно плащане: в срок до 30 (тридесет) дни след одобряване на фактурата и

двустранно подписан протокол за извършената доставка от представител на 

Възложителя и представител на Изпълнителя.

• Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без

ДДС. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение 

ще се взема предвид изписаното с думи.

Съгласно т. 6 от образец №4 -  „Ценово предложение” от документацията за 

обществена поръчка с предмет „Закупуване на 4 броя автомати за талони за платено 

паркиране”: „При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще 

се взема предвид изписаното с думи”. В тази връзка поради несъответствието между 

изписаната с цифри и изписаната с думи обща цена за доставка на 4 броя автомати за талони 

за платено паркиране - 29840.00 (двадесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и два лв.) 

лева без ДДС комисията взема предвид изписаното с думи от участника „Ханза” ООД гр. 

Стара Загора.

С това приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи своята работа в закрито заседание с разглеждане на 

документите на участниците по реда на постъпване на офертите.

1. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на участника „Майнинг” 

ООД, гр. София.

Комисията констатира, че участника „Майнинг” ООД, гр. София в Образец №2А - 

Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка е декларирал следните изпълнени доставки:

1.1. Договор за изпълнение на доставки и СМР , в това число доставка, монтаж и 

пускане в експлоатация на паркинг система за платено паркиране (включваща 4 бр. 

автоматични разплащателни машини) и системи за броене на автомобили на обект: 

Търговски и административен център „Марково Тепе”, гр. Пловдив.



1.2. Доставка и монтаж на паркинг система с баркод билети за платено паркиране в 

сградата на многофункционален търговско-развлекателен комплекс Мол Пловдив, 

включваща 5 бр. автоматични разплащателни машини за паркинг.

1.3. Доставка и монтаж на паркинг система с 1 бр. автоматична разплащателна машина.

Съгласно чл. 54, ал.13 от ППЗОП при извършване на предварителен подбор на всеки етап 

от процедурата, комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от 

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

информация от други органи.

Предвид декларираната от участника информация в Образец № 2 А - Списък на доставките, 

които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, комисията изисква от 

участника „Майнинг” ООД гр. София да представи доказателство/а за извършената/ните 

доставка/и.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът 

„Майнинг” ООД гр. София в срок от 5 работни дни, считано от получаването на 

настоящия протокол следва да представи доказателства че е извършил доставка и 

монтаж на минимум 4 (четири) бр, автомати за платено паркиране.

2. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на участника „Бг Телеком” 

ООД, гр. София.

Комисията констатира, че участника „Бг Телеком” ООД, гр. София в Образец №2А - 

Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка е 

декларирал следните изпълнени доставки:

2.1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 5 броя автомати за издаване на

талони за платено паркиране на „Рос Инвест 1” ЕООД.

Съгласно чл. 54, ал.13 от ППЗОП при извършване на предварителен подбор на всеки етап 

от процедурата, комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от 

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

информация от други органи.

Предвид декларираната от участника информация в Образец № 2А - Списък на доставките, 

които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, комисията изисква от 

участника „Бг Телеком ” ЕООД гр. София да представи доказателство/а за извършената/ните 

доставка/и.
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът „Бг 

Телеком” ЕООД гр. София в срок от 5 работни дни, считано от получаването на 

настоящия протокол следва да представи доказателства че е извършил доставка и 

монтаж на минимум 4 (четири) бр. автомати за платено паркиране.

3. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на участника „Ханза” ООД. 

гр. Стара Загора.

Комисията констатира, че в образец №1 Заявление за участие, в т.ч. опис на документите и 

информацията, съдържащи се в офертата на участникът „Ханза” ООД, гр. Стара Загора не е 

подписано от представляващия участника.

Комисията на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП изисква от участника „Ханза” ООД 

гр. Стара Загора да представи подписано „Заявление за участие, в т.ч. опис на 

документите и информацията, съдържащи се в офертата” по образец №1.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП участникът „Ханза” 

ООД гр. Стара Загора в срок от 5 работни дни, считано от получаването на настоящия 

протокол следва да представи подписано „Заявление за участие, в т.ч. опис на 

документите и информацията, съдържащи се в офертата” по образец №1.

На следващо място комисията констатира, че участника „Ханза” ООД гр. Стара Загора в 

образец № 2 -  Представяне на участника не е попълнил полето „Лица, представляващи 

участника по учредителен акт”, както и полето „Регистрация по ЗДДС”.

Комисията на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП изисква от участника „Ханза” ООД 

гр. Стара Загора да представи изцяло попълнен образец № 2 -  „Представяне на 

участника”.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП участникът „Ханза” 

ООД гр. Стара Загора в срок от 5 работни дни, считано от получаването на настоящия 

протокол следва да представи изцяло попълнен образец № 2 -  „Представяне на 

участника”.

Комисията констатира, че участника „Ханза” ООД гр. Стара Загора в Образец № 2А - 

Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка е 

декларирал следните изпълнени доставки:

3.1. Доставка и монтаж на 10 бр. автомати за платено паркиране на Община Пловдив.

3.2. Доставка и монтаж на 8 бр. автомати за платено паркиране на Община Ямбол.
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3.3. Доставка и монтаж на 2 бр. автомати за платено паркиране на Община Хасково.

3.4. Доставка и монтаж на 3 бр. автомати за платено паркиране на Община Пловдив.

3.5. Доставка и монтаж на 2 бр. автомати за платено паркиране на Община Ямбол.

3.6. Доставка и монтаж на 9 бр. автомати за платено паркиране на Община Ямбол.

3.7. Доставка и монтаж на 2 бр. автомати за платено паркиране на община Хасково.

Съгласно чл. 54, ал.13 от ППЗОП при извършване на предварителен подбор на всеки етап 

от процедурата, комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от 

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

информация от други органи.

Предвид декларираната от участника информация в Образец №2А - Списък на доставките, 

които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, комисията изисква от 

участника „Ханза” ООД гр. Стара Загора да представи доказателство/а за извършената/ните 

доставка/и.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП участникът „Ханза” 

ООД гр. Стара Загора в срок от 5 работни дни, считано от получаването на настоящия 

протокол следва да представи доказателства че е извършил доставка и монтаж на 

минимум 4 (четири) бр. автомати за платено паркиране.

Настоящият протокол е съставен в изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. 

На същото основание протоколът ще бъде публикуван в профила на купувача и в същия ден 

изпратен на всички участници. Комисията ще се събере и ще продължи работа след изтичане 

на указания на участниците срок.

Настоящият протокол се състави в един екземпляр, подписа се от всички членове на 

комисията на 12.11.2018 г. в 15:30 часа и се състои от 12 страници.

Председател: адв. Грета Гавраилова —••—r r......-j/j-

Членове: Марияна Василева с. • т  т

Мъстън Еминов
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