
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ

за прекратяване на процедура
с уникален номер в РОП: 00073-2019-0005

№ РД 24- 'Vj,......... .. от ДШ.......  ...2019 г.

гр. Велико Търново

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените 
поръчки (в сила до 01.03.2019 г., съгл. §131, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗОП [ДВ. бр. 86 от 
18.10.2018 г.])1, във връзка с чл. 106, ал. 6, предл. П-ро от ЗОП, чл. 108, т. 4 от ЗОП и чл. 110, 
ал. 1, т. 2 от ЗОП, във връзка с процедура на договаряне без предварително обявление с 
предмет: „Доставка на канцеларски материали и офис-консумативи за нуждите на 
Община Велико Търново по обособени позиции”: Обособена позиция № 1 „Доставка на 
канцеларски материали“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на консумативи за офис- 
техника”, открита с Решение № РД 24-16 от 22.02.2019 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, публикувано на дата 22.02.2019 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП под 
ID номер 896502, с уникален номер на поръчката в РОП: 00073-2019-0005, с адрес на профила 
на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/639 и прогнозна стойност на поръчката 316 000,00 лв. без ДДС, разпределена по 
обособени позиции, както следва:

1 В настоящото решение използваните абревиатури - ЗОП и ППЗОП да се считат, че препращат към конкретните 
разпоредби на посочените нормативни актове в сила до 01.03.2019 г., съгласно §131, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗОП 
[ДВ. бр. 86 от 18.10.2018 г.]

- Обособена позиция № 1 - 166 000,00 лв. без ДДС
- Обособена позиция № 2 - 150 000,00 лв. без ДДС

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кметът на Община Велико Търново е публичен възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП.
1.1. Адрес - Република България, 5000, гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2, 

тел: 062 619228; 062 619229, e-mail: mop_vt@abv.bg, факс: 062 619 231;
Място за контакт: Дирекция „Обществени поръчки“;
Основен адрес на възложителя: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/.
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/639
1.2. Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган с основна дейност - 

Обществени услуги.

II. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.
II. 1. Обект на поръчката - Доставки;
11.2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя:
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„Доставка на канцеларски материали и офис-консумативи за нуждите на Община 
Велико Търново по обособени позиции”:

Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“ и
Обособена позиция № 2 „Доставка на консумативи за офис-техника”
П.З. Кратко описание на поръчката:
Доставка на канцеларски материали и офис-консумативи за нуждите на Община 

Велико Търново по обособени позиции, както следва:
- Обособена позиция № 1 включва доставката на различни видове канцеларски 

материали, съгласно Приложение № 1 към Техническата спецификация;
- Обособена позиция № 2 включва доставката на оригинални и съвместими 

консумативи за офис-техника (касети с тонер, касети с мастило и други), съгласно 
Приложение № 2.1 и Приложение № 2.2 към Техническата спецификация.

Доставките са периодични и се изпълняват след предварителни заявки в зависимост от 
конкретните потребности на общинска администрация и второстепенните разпоредители с 
бюджет към Община Велико Търново. Възложителят чрез свой представител възлага видовете 
и количествата канцеларски материали и консумативи. Стоките, обект на доставката, заедно с 
изискванията на Възложителя по отношение на техническите и функционалните им 
характеристики, единица мярка и прогнозно количество за период от една година, са 
подробно изброени в Техническата спецификация, съответно в Приложение № 1 за обособена 
позиция № 1 и в Приложение № 2.1 и Приложение № 2.2 за обособена позиция № 2.

Посочените количества са ориентировъчни, определени на база предходен период, 
поради което Възложителят си запазва правото да ги увеличи или намали, съобразно нуждите 
си.

За обособена позиция № 1 Възложителят има право да заявява и други артикули 
канцеларски материали, които не са включени в Приложение № 1 към Техническата 
спецификация, но фигурират в актуалния фирмен каталог и/или на официалната интернет 
страница /On-line магазин/ на Изпълнителя на обществената поръчка, като за тях 
Възложителят ползва търговска отстъпка в размер, предложен от Изпълнителя в ценовото му 
предложение.

За обособена позиция № 2 Възложителят има право да заявява и други консумативи за 
офис-техника, които не са включени в Приложение № 2.1 и Приложение № 2.2 към 
Техническата спецификация, но фигурират в актуалната ценова листа и/или на официалната 
интернет страница /On-line магазин/ на Изпълнителя на обществената поръчка, като за тях 
Възложителят ползва търговска отстъпка в размер, предложен от Изпълнителя в ценовото му 
предложение.

IL4. Общ терминологичен речник (CPV): 30100000
Описание: Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, 

принтери и мебели

II. 5. Вид на процедурата:
Договаряне без предварително обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
111.1. Процедурата е открита с Решение № РД 24-16 от 22.02.2019 г. на Кмета на 

Община Велико Търново.
111.2. Уникален номер на поръчката: 00073-2019-0005.

IV. ОТСТРАНЯВАМ от участие в процедурата следните участници и оферти:
За обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“:
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IV.1.  Оферта е вх. № 5300-5293-1 от 14.03.2019 г. от 14:14 ч. на „Верига Домино” 
ЕООД, ЕИК: 103836699, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9010, район 
Приморски, ул. „Студентска“ № 13, ет. 15, ап. 98, с адрес за кореспонденция: гр. Велико 
Търново, ул. „Поп Харитон“ № 4, ет. 1, тел.: 062/60 65 64, e-mail: domino_vt@abv.bg, лице 
за контакти: Пламен Петров, подадена за обособена позиция № 1 ..Доставка на канцеларски 
материали”.

Правно основание - чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП, а именно възложителят отстранява от 
процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката.

Мотиви за отстраняване:
Мотивите, отразени в протокол № 3 от 01.04.2019 г. и доклада от работата на 

комисията, както следва:

След анализ на съдържащата се информация в техническото предложение, комисията 
се е обединила единодушно, че е налице несъответствие на офертата с предварително 
обявените условия и е решила да предложи участника за отстраняване при следните 
мотиви:

Съгласно поканата за участие, раздел IV.2, т. 3.1 „Техническо предложение“, подточка 
„Б“, точки 2 и 3:

„Важно:

2. За всеки артикул по Приложение № 1, който предлага, участникът следва да посочи: 
търговска марка и/или производител. За маркираните в жълт цвят и символ (*) артикули, 
участниците задължително посочват и подробни технически характеристики, които трябва да 
са в съответствие с техническата спецификация и да са представени по начин, който 
дава възможност да се установи степента на съответствие на предложените параметри 
спрямо изискванията на възложителя.

3. Техническите изисквания (характеристики), посочени в Приложение № 1 към 
техническата спецификация, са задължителни минимални изисквания към предлаганите 
артикули. Предлаганите от участника видове канцеларски материали трябва да съответстват 
на посочените в колона „Технически характеристики“ от Приложение № 1 числови 
стойности за размери, количество, обем, формати, цвят или друго.”

В Образец № 2.1 А участникът е представил следната информация за артикул № 176, 
артикул № 183 и артикул № 215 от Приложение № 1 към техническата спецификация:
№
по
ред

Артикул Технически характеристики Мярка Предложение
Производител /марка/,
технически 
характеристики* на
предложения артикул

176* Хартиено 
кубче в 
поставка

Хартиено кубче с 
несамозалепващи листчета за 
бележки, бели, в поставка, 
размери 80х80мм. (+/-15%), 
минимум 500 листа в едно кубче

Брой Хартиено кубче с 
несамозалепващи листчета 
за бележки, бели, в 
поставка, размери 82х8мм. 
500 листа в едно кубче 
В2В

183*

Лепящи 
индекси PVC, 
Ш/Д: 20-25 мм/ 
40-50 мм

Лепящи PVC индекси, размери на 
един индекс: ширина: 20-25 мм, 
дължина: 40-50 мм; да се 
предлагат в различни цветове, 
мин. 50 индекса в опаковка

Опаковка

Лепящи PVC индекси, 
размери на един индекс: 
ширина: 18 мм, дължина: 
55 мм; предлагат се в 
различни цветове, 150 
индекса в опаковка INFO
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NOTES

215 Ножица 14-16 
см, гумирани 
дръжки

Ножица 14-16 см, изработена от 
неръждаема стомана с гумирани 
дръжки

Брой Ножица 16,5 см, 
изработена от неръждаема 
стомана с гумирани 
дръжки AXENT SOFT

Комисията е констатирала несъответствие между техническото предложение на 
участника и условията на поръчката, свързани с изискванията към техническите 
характеристики на артикулите, посочени под № 176*, № 183* и № 215 от Приложение № 1 
към техническата спецификация, а именно:

- За артикул № 176* участникът е следвало да предложи хартиено кубче с размери 
80х80мм., като е допуснато отклонение от размерите +/-15%, а той предлага хартиено кубче с 
размери 82х8мм.;

- За артикул № 183* участникът е следвало да предложи лепящи PVC индекси с 
размери на един индекс: ширина: 20-25 мм, дължина: 40-50 мм, а той предлага лепящи PVC 
индекси с размери на един индекс: ширина: 18 мм, дължина: 55 мм.;

- За артикул № 215 участникът е следвало да предложи ножица с дължина между 14 и 
16 см., вместо това той предлага ножица с дължина 16,5 см.

И трите предложени артикула по-горе не съответстват на посочените в колона 
„Технически характеристики“ от Приложение № 1 към Техническата спецификация числови 
стойности за размери.

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП - при подготовка на офертите участниците са длъжни 
да спазват изискванията на възложителите.

Заключението на комисията е, че участникът е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката, посочени в раздел IV.2, т. 3.1 „Техническо 
предложение“, подточка „Б“, точки 2 и 3 и в Приложение № 1 към техническата 
спецификация за обособена позиция № 1 от поканата за участие.

С оглед изложените обстоятелства комисията единодушно е предложила за 
отстраняване участника „Верига Домино” ЕООД за обособена позиция № 1 на основание чл. 
107, т. 2, б. „а” от ЗОП, а именно възложителят отстранява от процедурата участник, който е 
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

За обособена позиция № 2 „Доставка на консумативи за офис-техника”:

IV.2.  Оферта с вх. № 5300-2962-5 от 15.03.2019 г., 13:29 часа, от „Вали Компютърс“ 
ООД, ЕИК: 104518906, със седалище и адрес: гр. Велико Търново 5000, ул. „Самуил“ № 
6, тел. 062/610 932, факс: 062/610 921, e-mail: vali@vali.bg, лице за контакти: Антоанета 
Димитрова, подадена за обособена позиция № 2 „Доставка на консумативи за офис-техника“:

Правно основание:
- чл. 107, т. 1 от ЗОП, а именно възложителят отстранява от процедурата участник, 

който не изпълни друго условие, посочено в поканата за участие в преговори и
- чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП, а именно възложителят отстранява от процедурата 

участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 
на поръчката.

Мотиви за отстраняване:
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Мотивите, отразени в протокол № 4 от 04.04.2019 г. и доклада от работата на 
комисията, както следва:

След анализ на съдържащата се информация в ценовото предложение, комисията се е 
обединила единодушно, че е налице несъответствие на офертата с предварително обявените 
условия и е решила да предложи участника за отстраняване при следните мотиви:

Съгласно поканата за участие, раздел IV.2, т. 3.2 „Плик „Предлагани ценови 
параметри”:

„Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 
представени в съответствие с изискванията на поканата за участие.”

При проверка на представеното от участника ценово предложение и приложенията към 
него комисията е установила, че участникът е извършил промени по представените към 
поканата за участие Образец № 3.2А и Образец № 3.2В, като Образец № 3.2А се отнася до 
оригиналните консумативи по Приложение № 2.1 към техническата спецификация, а Образец 
№ 3.2В се отнася до съвместимите консумативи по Приложение № 2.2 към техническата 
спецификация.

Първо, съгласно Образец № 3.2А, участникът е следвало да попълни само празните 
полета в колони № 4, № 6 и последната колона от таблицата по-долу:

№
по 
ред

Консуматив Мярка
Каталожен/ 
продуктов 

номер

Прогнозно 
количество 
за 1 година

Единичн 
а цена
В лева 

без ДДС

Обща 
цена за 1 
година

В лева без
ДДС

1 2 3 4 5 6 5x6

1 Тонер за Develop ineo 308е, 
цвят: черен, 25000 копия

Брой 1

2 Тонер за Develop ineo +287, 
цвят: черен, 24000 копия

Брой 1

Брой

Брой

221
Лента за Epson LX-350, Черна

Брой 3

Обща цена в лева без ДДС за оригиналните консумативи по Приложение № 2.1 
към техническата спецификация:

Същото се отнася и за Образец № 3.2В, съгласно който участникът е следвало да 
попълни само празните полета в колони № 4, № 6 и последната колона от таблицата по-долу:

№ 
по 
ред

Консуматив Мярка
Каталожен/ 
продуктов 

номер

Прогнозно 
количество 
за 1 година

Единична 
цена

В лева без 
ДДС

Обща цена 
за 1 година
В лева без

ДДС

1 2 3 4 5 6 5x6
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1 Тонер за Canon ImageRunner 
iR 1018/ 1020, 8400 копия

Брой 2

2 Тонер касета за Canon LBP 
810, цвят: черен, 2500 копия

Брой 1

Брой

172 Мастилница за Lexmark Z617,
Yellow, 219 копия Брой 1

Обща цена в лева без ДДС за съвместимите консумативи по Приложение № 2.2 
към техническата спецификация:

Във всеки един от образците, след посочените по-горе таблици, участникът е записал, 
че предлага търговска отстъпка в размер на 2 % за консумативите, описани в Приложение № 
2.1 и съответно 2 % за консумативите по Приложение № 2.2.

Съгласно условията на поканата за участие Възложителят изисква от участника да 
посочи процент търговска отстъпка за консумативите, невключени в ценовото предложение 
на участника и фигуриращи в актуална ценова листа и/или официална интернет страница (On
line магазин) на участника, а не за консумативите по Приложение № 2.1 и Приложение № 2,2 
към техническата спецификация.

Допълнителна отстъпка от единичните цени, предложени от участника, би могло да се 
договори на етап преговори с участника, но на етап подготовка на офертата си, участникът е 
следвало да се придържа към образците, приложени към поканата за участие, без да ги 
допълва или променя.

На следващо място комисията е установила, че участникът не е спазил Образец № 
3.2В, като е променил заложеното прогнозно количество за консумативите, посочени под № 
164 и 165.

Съгласно Образец № 3.2В, както и съгласно Приложение 2.2. към техническата 
спецификация, прогнозното количество за 1 година за всеки един от консумативите под № 
164 и 165 е както следва:

№
по 
ред

Консуматив Мярка
Каталожен/ 
продуктов 

номер

Прогнозно 
количество 
за 1 година

Единична 
цена

В лева без 
ДДС

Обща цена 
за 1 година
В лева без

ДДС

1 2 3 4 5 6 5x6

164 Касета за Canon Pixma
МР240, Черна, 400 копия Брой 2

165
Касета за Canon Pixma
МР240, Цветна, 350 
копия

Брой 2

Приложения към ценовото предложение на участника - Образец № 3.2В е попълнен, 
както следва:
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№ 
по 
ред

Консуматив Мярка
Каталожен/ 
продуктов 

номер

Прогнозно 
количество 
за 1 година

Единична 
цена

5 лева без 
ДДС

Обща цена 
за 1 година
В лева без

ДДС

1 2 3 4 5 6 5x6

164 Касета за Canon Pixma
МР240, Черна, 400 копия Брой PG-512 1 34,50 34,50

165 Касета за Canon Pixma 
МР240, Цветна, 350 копия Брой CL-513 1 42,60 42,60

Съгласно поканата за участие, раздел IV.2, т. 3.2 „Плик „Предлагани ценови 
параметри”:

„ *Важно: Участник, който е представил Ценово предложение за изпълнение на 
поръчката, което не отговаря на Техническото му предложение и/или на изискванията на 
Техническата спецификация и условията по поръчката, ще бъде отстранен от участие в 
процедурата. ”

Също така съгласно раздел IV. 1. „Общи положения”, т. 1.9. от поканата за участие 
представените образци към поканата за участие и условията, описани в тях, са задължителни 
за участника. Предложенията на участника трябва да бъдат напълно съобразени е тези 
образци. В текста на самите образци, включително и в ЕЕДОП са заложени указания за 
попълване.

Предвид гореизложеното комисията счита, че представеното ценово предложение не е 
съобразено с образците, представени към поканата за участие и не отговаря на техническата 
спецификация на Възложителя, следователно и на предварително обявените условия на 
поръчката.

Също така, съгласно методиката за оценка от раздел II на поканата за участие обект на 
оценка по показател С1 е общата цена в лева без ДДС за оригиналните консумативи по 
Приложение № 2.1 към техническата спецификация, получена от сбора на всички единични цени, 
умножени по прогнозните количества за една година, а обект на оценка по показател С2 е 
общата цена в лева без ДДС за съвместимите консумативи по Приложение № 2.2 към 
техническата спецификация, получена от сбора на всички единични цени, умножени по 
прогнозните количества за една година.

Във връзка с това, Комисията намира констатираните несъответствия за съществени, 
тъй като влияят върху крайната оценка на участника, съгласно методиката за оценка на 
офертите от поканата за участие.

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП - при подготовка на офертите участниците са длъжни 
да спазват изискванията на възложителите.

Заключението на комисията е, че участникът е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката, посочени в раздел IV. 1. „Общи положения”, 
т. 1.9. от поканата за участие, в раздел IV.2, т. 3.2 „Плик „Предлагани ценови параметри“ от 
поканата за участие и в Приложение № 2.2 - съвместими консумативи към техническа 
спецификация.

С оглед изложените обстоятелства комисията единодушно е предложила за 
отстраняване участника „Вали Компютърс“ ООД за обособена позиция № 2 на основание чл. 
107, т. 1 от ЗОП, тъй като участникът не е изпълнил друго условие, посочено в покана за 
участие в преговори, а именно не се е придържал към представените образци и условията, 
описани в тях. Комисията е предложила участника за отстраняване и на основание чл. 107, т. 
2, б. „а” от ЗОП, а именно защото участникът е представил оферта, която не отговаря на 
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предварително обявените условия на поръчката, тъй като ценовото му предложение не 
отговаря на техническата спецификация.

V. ПРЕКРАТЯВАМ ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА:

V.I.  Описание на самостоятелно обособените позиции, за които се прекратява 
процедурата:

Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали” и
Обособена позиция № 2 „Доставка на консумативи за офис-техника”
V.2. Правно основание - чл. 110, ал. 1, т. 2, предл. П-ро от ЗОП, а именно 

възложителят прекратява процедурата за обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски 
материали” и за обособена позиция № 2 „Доставка на консумативи за офис-техника” с 
мотивирано решение, поради това че всички подадени оферти са неподходящи по смисъла на 
§ 2, т. 25 от ДР на ЗОП.

V.3. Мотиви за прекратяване на процедурата за обособена позиция № 1:
С покана изх. № 91-00-64 от 22.02.2019 г. за участие в процедурата на договаряне без 

предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП за обособена позиция № 1 бяха 
поканени следните участници:

- „Верига Домино“ ЕООД, ЕИК: 103836699, седалище: гр. Варна 9010, район 
Приморски, ул. „Студентска“ № 13, ет. 15, ап. 98, представлявано от Петромил Караатанасов - 
управител;

- „Дигитал“ ЕООД, ЕИК: 104623113, седалище: гр. Велико Търново 5000, ул. "Хан 
Аспарух" № 18, представлявано от Иваничка Ангелова - управител.

В указания в поканата срок за подаване на оферти, а именно до 17:00 ч. на 15.03.2019 
г„ е постъпила една оферта, както следва:

1. Оферта с вх. № 5300-5293-1 от 14.03.2019 г., 14:14 ч„ от „Верига Домино“ ЕООД, 
ЕИК: 103836699.

Единствената постъпила оферта за обособена позиция № 1 е отстранена от участие в 
процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП при мотивите, посочени по-горе и 
отразени в протокол № 3 от 01.04.2019 г. и доклада на комисията.

С оглед изложеното, за обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали” 
няма допуснати участници, предвид факта, че офертата на единствения участник е 
неподходяща по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП, което дава основание обособена позиция 
№ 1 от горепосочената процедура да бъде прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 2, предл. 
П-ро от ЗОП.

V.4. Мотиви за прекратяване на процедурата за обособена позиция № 2:
С покана изх. № 91-00-63 от 22.02.2019 г. за участие в процедурата на договаряне без 

предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП за обособена позиция № 2 бяха 
поканени следните участници:

- „Вали компютърс“ ООД, ЕИК: 104518906, седалище: гр. Велико Търново 5000, ул. 
„Самуил“ № 6, представлявано от Снежана Хинова, Димитър Хинов и Росен Хинов - 
управители;

- ЕТ „Братя Цаневи - Недко Цанев“, ЕИК: 814213500, седалище: гр. Велико Търново 
5000, ул. „Сливница“ № 7, вх. А, ет. 1, an. 1, представлявано от Недко Цанев.

В указания в поканата срок за подаване на оферти, а именно до 17:00 ч. на 15.03.2019 
г„ е постъпила една оферта, както следва:

1. Оферта с вх. № 5300-2962-5 от 15.03.2019 г., 13:29 ч„ от „Вали Компютърс“ ООД, 
ЕИК: 104518906.
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Единствената постъпила оферта за обособена позиция № 2 е отстранена от участие в 
процедурата на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП и чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП при мотивите, 
посочени по-горе и отразени в протокол № 4 от 04.04.2019 г. и доклада на комисията.

С оглед изложеното, за обособена позиция № 2 „Доставка на консумативи за офис- 
техника” няма допуснати участници, предвид факта, че офертата на единствения участник е 
неподходяща по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП, което дава основание обособена позиция 
№ 2 от горепосочената процедура да бъде прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 2, предл. 
П-ро от ЗОП.

VI. Съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗОП препис от настоящото решение да бъде изпратен на 
участниците в 3-дневен срок от издаването му.

VII. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „д“ от ЗОП жалба срещу решението 
Възложителя може да се пода] 
получаването му. Жалбата се гк

на 
от 

исията за защита на конкуренцията, гр. София,
от всеки заинтересован участник в 10-дневен срок 

дава до Kj 
бул. Витоша № 18, с копие и до/Въ ттожите.

Контрол по изпълнениеторешението ще упражнявам лично.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
НИНЖ. ДАНИЕЛ

Кмет на Общин^ Велико 1/ьр/ю

Съгласували:
Надя Петрова
Директор на дирения ОП

Явор Иванов
Юрисконсулт в дирекция ОП

Изготвил:
Даниела Дойнова
Главен експерт в дирекция ОП
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