
ПРОТОКОЛ 
Днес 24.07.2019 г. в 14:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 51, ал. 1 
от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 103, an. 1 от 
Закона за обществените поръчки, назначена със заповед № РД 22- 1185 от 24.07.2019 г. на Кмета 
на Община Велико Търново, започна разглеждането на офертите, постъпили във връзка с 
обявената обществена поръчка, с предмет: „Обслужване на автомобили, собственост на 
Община Велико Търново и на нейните структури, включително доставка и монтаж на 
резервни части, консумативи и принадлежности за тях, по обособени позиции": 
Позиция 1: „Сервизно обслужване на служебни автомобили с тонаж до 3,5 т. 
,включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за 
тях , собственост на Община Велико Търново и нейните структури", Позиция 2: 
„Сервизно обслужване на товарни автомобили с тонаж над 3,5 тона, собственост на ОП 
„Зелени системи" и на други структури на Община Велико Търново, включително 
доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях", Позиция 
3: „Извършване на технически прегледи на товарни автомобили с тонаж над 3,5 тона, 
собственост на ОП „Зелени системи" и на други структури на Община Велико Търново и 
сервизно обслужване на тахографската техника". Услугите по обособена позиция №3 са 
възложени по реда на съответната и индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП 
чрез сключване на договор за възлагане на обособената позиция на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 
от ЗОП. Откритата процедура е с публикувано Обявление за поръчка с ID 916968 на дата 
20.06.2019 г. и уникален номер в РОП: 00073-2019-0030, с адрес на профила на купувача на 
Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/686/ 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Веселин Станчев - Главен експерт в Звено „СОМП" в 

Община Велико Търново; 
И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Александър Колев - Главен експерт в Дирекция Обществени поръчки в Община 

Велико Търново; 
2. Велина Монова - Старши експерт в Дирекция „БФ" в Община Велико Търново; 
3. Жоро Ковачев - Главен експерт в Дирекция „СДЗ" в Община Велико Търново; 
4. инж.Паша Илиева - Директор на ОП „Зелени системи"; 

Заседанието на комисията се проведе в административната сграда на Община Велико 
Търново, зала 306. Комисията се събра в пълен състав. 

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 присъстваха представители на участника или на 
средствата за масово осведомяване. 

инж.Цанко Бояджиев -Началник на отдел „Техническа инфраструктура" в Община 
Велико Търново, изчете Заповед РД 22- 1185 от 24.07.2019 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 
оцени и класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 
обявените от възложителя условия. 

Комисията да проведе заседание на 24.07.2019 г. от 14:00 часа в заседателна зала в сградата 
на Община Велико Търново. 
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Всички действия на комисията да бъдат протоколирани, като резултатите от работата да 
бъдат отразени в доклад. Докладът на основание чл. 106, ал.1 от ЗОП, да ми бъде представен 
за утвърждаване, като към него да бъдат приложени протоколите от работата на комисията и 
всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, заедно с цялата документация по 
процедура с предмет: „Обслужване на автомобили, собственост на Община Велико 
Търново и на нейните структури, включително доставка и монтаж на резервни части, 
консумативи и принадлежности за тях, по обособени позиции": 
Позиция 1: „Сервизно обслужване на служебни автомобили с тонаж до 3,5 т. 
,включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за 
тях , собственост на Община Велико Търново и нейните структури", Позиция 2: 
„Сервизно обслужване на товарни автомобили с тонаж над 3,5 тона, собственост на ОП 
„Зелени системи" и на други структури на Община Велико Търново, включително 
доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях", Позиция 
3: „Извършване на технически прегледи на товарни автомобили с тонаж над 3,5 тона, 
собственост на ОП „Зелени системи" и на други структури на Община Велико Търново и 
сервизно обслужване на тахографската техника". Услугите по обособена позиция №3 са 
възложени по реда на съответната и индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП 
чрез сключване на договор за възлагане на обособената позиция на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 
от ЗОП. Откритата процедура е с публикувано Обявление за поръчка с ID 916968 на дата 
20.06.2019 г. и уникален номер в РОП: 00073-2019-0030, с адрес на профила на купувача на 
Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bR/bg/profil-na-kupuvacha/686/ 

С приемо-предавателен протокол бе предадена на комисията постъпилата оферта в 
определения срок посочен в обявлението до 23.07.2019г. до 17:00ч. В посочения в обявлението 
срок, е постъпила една оферта с вх.№: 

- №5300-37-1/23.07.2019г. в 16:49ч. на „Авточойс" ООД; 

Комисията извърши внимателно оглед на опаковката на постъпилата оферта и установи 
следното: 

Опаковката е постъпила в срок, съгласно предварително обявения, в непрозрачна опаковка и с 
ненарушена цялост. 

Председателят на комисията отвори постъпилата на оферта - запечатаната непрозрачна 
опаковка и оповести нейното съдържание, като се извърши проверка за наличието на отделен 
запечатан плик „Предлагани ценови параметри". Трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри" на постъпилата 
оферта. 

Председателят на комисията в съответствие с чл. 54, ал.З от ППЗОП оповести съдържането 
на опаковката, както следва: 

I. Оферта от „Авточойс" ООД, с вх. №5300-37-1/23.07.2019г. в 16:49ч., с адрес за 
кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, Улица „Козлуджа" №27, тел: 062615777, 
, факс: 062605120, email: ivan.dimitrov@autochoice-vw.com , лице за контакт: Иван 
Димитров, съдържа: 

1. Заявлени и опис на представените документи, оригинал подписан и подпечатан -
2стр. 

2. Магнитен носител - 1бр. 
3. Декларация в свободен текст по чл41, от ППЗОП, оригинал подписана и подпечатана 

- 1стр. 
4. Декларация относно обработка на личните данни, оригинал, подписана и 

подпечатана - 2стр. 
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5. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано за обособена позиция 
№1 - Зстр. 

6. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано за обособена позиция 
№2 - Зстр. 

С горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията в 
14:25ч., която се оттегли за разглеждане на подадените документи за съответствие с 
изискванията и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Председателят на комисията на основание чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП определя следния 
прогнозен график за работа на комисията: 

1. Най-късно до 25.07.2019 г., всеки от членовете на комисията трябва лично да разгледа 
документите и информацията в офертите за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Място на съхранение на 
документите, свързани с обществената поръчка до приключване работата на комисията -
архив на Дирекция ОП, където офертите са на разположение на членовете на комисията за 
преглед и анализ. 

2. Най-късно на дата 25.07.2019 г. комисията трябва да проведе заседание за да обсъди и 
изготви Протокол за съответствието на участника с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, като в случай че установи липса, непълнота 
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие с изискванията към личното състоянието или критериите за подбор, да ги 
посочи в протокола и да го изпрати на всички участници в деня на публикуването му в 
профила на купувача. 

Проверката ще обхваща и съдържанието и редовността на документите във връзка с 
личното състояние и критериите за подбор, както и представяне и подписване на декларации, 
образци и ЕЕДОП от изискуемите лица и изпълнение на други изисквания на обявлението, 
документацията и образците към нея. 

3. Най-късно на дата 05.08.2019 г. комисията трябва да проведе заседание, на което да 
разгледа допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, ако е приложимо, и да разгледа 
техническите предложения на допуснатите участници за съответствие с предварително 
обявените условия. 

4. Дата за отваряне на ценовите предложения най-късно до: 12.08.2019 г., като най-
късно два работни дни преди датата на отваряне, комисията трябва да обяви най-малко чрез 
съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отваряне на ценовите 
предложения. 

Комисията продължи своята работа от 15:00ч., като започна да разглежда и анализира 
представените оферти. Комисията по изпълнение на чл.54, ал. 7 от ППЗОП започна обсъждане 
относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор, поставени от възложителя. 

КОНСТАТАЦИИ ПО ЧЛ.54, АЛ.7 И АЛ.8 ОТ ППЗОП 
относно липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

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

1. Участникът „Авточойс" ООД е представил ЕЕДОП, който е подписан с 
валиден ел. подпис от управителя на дружеството. Комисията извърши справка в 
Търговски регистър и установи че управител и съдружник в дружеството е Цвета 
Ашикова, а другият съдружник е Ирена Солакова. Представена е информация за 



съдружниците в дружеството, като е и представена декларация по чл.41 от ППЗОП 
относно наличието на достоверност на декларираните обстоятелства в ЕЕДОП за 
другия съдружник - Ирена Солакова. 

2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на 

поръчката на подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът „Авточойс" ООД е декларирал липсата на основания за отстраняване по 

чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал.1, т.1 от ЗОП чрез представяне на ЕЕДОП, подписан от лицето по чл. 
54, ал. 2 ЗОП. 

4. Критерии за подбор: 
Относно поставения критерии за подбор: „Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 

(една) услуга, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка, за 
последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. За сходни с предмета и обема на 
поръчката се приемат услуги по сервизно обслужване на леки и/или лекотоварни и/или 
товарни автомобили и/или автобуси в следния минимален обем: 

за позиция №1: следгаранционно обслужване и /или ремонт на най-малко 30 
автомобила; 

за позиция №2: следгаранционно обслужване и /или ремонт на най-малко 10 
автомобила;", участника е представил в еЕЕДОП необходимата информация. 

Относно установяване на съответствие с поставения критерии за подбор за обособена 
позиция №1, участника е представил информация за изпълнена услуга по договор с предмет 
„Обслужване на автомобили, собственост на Община Велико Търново и на нейните структури, 
включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях, по 
обособени позиции": Позиция 1: „Сервизно обслужване на служебни автомобили с тонаж до 
3,5 т. ,включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за 
тях , собственост на Община Велико Търново'4, с начална дата 30.10.2017г. и приключила на 
дата 10.05.2019г. с получател на услугата Община Велико Търново. Комисията извърши 
служебна проверка и установи че участника е извършвал услугите на 52 автомобила. 

Относно установяване на съответствие с поставения критерии за подбор за обособена 
позиция №1, участника е представил информация за изпълнена услуга по договор с предмет 
„Обслужване на автомобили, собственост на Община Велико Търново и на нейните структури, 
включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях, по 
обособени позиции": Позиция 2: „Сервизно обслужване на товарни автомобили с тонаж над 
3,5 тона, собственост на ОП „Зелени системи" и на други структури на Община Велико 
Търново, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности 
за тях.", с начална дата 30.10.2017г. и приключила на дата 10.05.2019г. с получател на 
услугата Община Велико Търново. Комисията извърши служебна проверка и установи че 
участника е извършвал услугите на 18 автомобила. 

С оглед направените констатации, комисията допуска участника „Авточойс" 
ООД, с вх. №5300-37-1/23.07.2019г. в 16:49ч., с адрес за кореспонденция: град Велико 
Търново, ПК 5000, Улица „Козлуджа" №27, тел: 062615777, , факс: 062605120, email: 
ivan.dimitrov@autochoice-vw.com , лице за контакт: Иван Димитров до етап на 
разглеждане на техническото предложение. 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение относно 
съответствието му с предварително обявените условия. 

След като разгледа съдържанието на документите и информацията представена в 
офертата на участника, комисията направи следните констатации: 

За обособена позиция №1: 
Участника е представил техническо предложение по образец, като в него е представил 

всичката необходима информация която следва да се попълни в образеца. Участникът е 
направил следните предложения: 
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„ Поемаме гаранция за срок от 4 /четири/ месеца за извършените ремонтни работи на 
автомобилите в условията на експлоатация, считано от датата на подписване на протокола за 
приемане на извършените работи. 

Поемаме гаранция на влаганите нови и неупотребявани продукти и резервни части, 
съответстваща на гаранцията, дадена от завода производител, а по отношение на 
алтернативните/рециклираните такива - 3 /три/ месеца. След изпълнение на заявената услуга, 
ще предаваме на възложителя, чрез определеното лице представител на Възложителя, 
гаранционните карти на вложените продукти и резервни части, за които се издават такива. 

Сервизът, в който ще се извършвам услугите по настоящата поръчка се намира на 
адрес: град Велико Търново, улица „Козлуджа" №27 

Списък на всички сервизни бази на територията на Община Велико Търново: град 
Велико Търново, улица „Козлуджа" №27" 

Комисията обсъди представената информация от участника и установи че 
предложенията на участника съответстват на условията на Възложителя. 

За обособена позиция №2: 
Участника е представил техническо предложение по образец, като в него е представил 

всичката необходима информация която следва да се попълни в образеца. Участникът е 
направил следните предложения: 

„ Поемаме гаранция за срок от 4 /четири/ месеца за извършените ремонтни работи на 
автомобилите в условията на експлоатация, считано от датата на подписване на протокола за 
приемане на извършените работи. 

Поемаме гаранция на влаганите нови и неупотребявани продукти и резервни части, 
съответстваща на гаранцията, дадена от завода производител, а по отношение на 
алтернативните/рециклираните такива - 3 /три/ месеца. След изпълнение на заявената услуга, 
ще предаваме на възложителя, чрез определеното лице представител на Възложителя, 
гаранционните карти на вложените продукти и резервни части, за които се издават такива. 

Сервизът, в който ще се извършвам услугите по настоящата поръчка се намира на 
адрес: град Велико Търново, улица „Козлуджа" №27 

Списък на всички сервизни бази на територията на Община Велико Търново: град 
Велико Търново, улица „Козлуджа" №27" 

Комисията обсъди представената информация от участника и установи че 
предложенията на участника съответстват на условията на Възложителя. 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Обслужване на автомобили, собственост на Община Велико Търново и на нейните 
структури, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и 
принадлежности за тях, по обособени позиции": 
Позиция 1: „Сервизно обслужване на служебни автомобили с тонаж до 3,5 т. 
,включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за 
тях , собственост на Община Велико Търново и нейните структури", Позиция 2: 
„Сервизно обслужване на товарни автомобили с тонаж над 3,5 тона, собственост на ОП 
„Зелени системи" и на други структури на Община Велико Търново, включително 
доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях", Позиция 
3: „Извършване на технически прегледи на товарни автомобили с тонаж над 3,5 тона, 
собственост на ОП „Зелени системи" и на други структури на Община Велико Търново и 
сервизно обслужване на тахографската техника". Услугите по обособена позиция №3 са 
възложени по реда на съответната и индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП 
чрез сключване на договор за възлагане на обособената позиция на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 
от ЗОП. Откритата процедура е с публикувано Обявление за поръчка с ID 916968 на дата 



20.06.2019 г. и уникален номер в РОП: 00073-2019-0030, с адрес на профила на купувача на 
Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/686A 
комисията реши: Отваряне и оповестяване на ценовите предложения да се извърши на дата 
29.07.2019 г. от 10:00 часа в сградата на Община Велико Търново, за което ще се изготви 
съобщение по чл.57, ал.З от ППЗОП и ще се публикува в електронната преписка на профила 
на купувача на Възложителя. 

При отварянето на плика с предлаганата цена има право да присъства участника в 
процедурата или негов упълномощен представител, както и представители средствата за 
масово осведомяване. 

Комисията приключи работа в 16:00 часа . 

Днес на дата 29.07.2019г. в 10:00ч., в зала 306, комисията продължи своята работа с 
отваряне на пликове „Предлагани ценови параметри" на допуснатия участник. 

Плик „Предлагани ценови параметри" съдържа: 
За обособена позиция №1: 

- Ценово предложение, по образец представено в оригинал, подписано и подпечатано -
2стр. 

Участника е предложил цена за 1 човекочас вложен труд (часова ставка) при 
извършване на техническо обслужване и ремонт на лек автомобил в размер на 29,00лв./ 
двадесет и девет лева и 00ст./ без ДДС; 

Предложен е процент отстъпка от стойността на влаганите резервни части, 
консумативи и принадлежности в размер на 8 %. 

Участника е предложил цена за извършване на годишен технически преглед на 
автомобил до 3,5т. в размер на 35,00лв. /тридесет и пет лева и 00ст./ без ДДС. 

Така предложените ценови параметри от участника съответстват на предварително 
обявените от Възложителя условия. 

Комисията извърши проверка за аретмитична вярност на представеното ценово предложение 
и установи, че същото е вярно изчислено, като продължи към оценяване съобразно 
определения критерий за възлагане. 

За обособена позиция №2: 

- Ценово предложение, по образец представено в оригинал, подписано и подпечатано -
2стр. 

Участника е предложил цена за 1 човекочас вложен труд (часова ставка) при 
извършване на техническо обслужване и ремонт на лек автомобил в размер на 49,00лв./ 
четиридесет и девет лева и 00ст./ без ДДС; 

Предложен е процент отстъпка от стойността на влаганите резервни части, 
консумативи и принадлежности в размер на 8 %. 

Така предложените ценови параметри от участника съответстват на предварително 
обявените от Възложителя условия. 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/686A


Комисията извърши проверка за аретмитичиа вярност на представеното ценово предложение 
и установи, че същото е вярно изчислено, като продължи към оценяване съобразно 
определения критерий за възлагане. 

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е НАЙ-НИСКА ЦЕНА 

До оценка, чрез критерий най-ниска цена се допускат само оферти, които съответстват на 
условията за изпълнение на обществената поръчка. Оценките на офертите се изчисляват по следната 
формулата: 

Ц= Ц, + Ц2. където, 

Ц1 е предложената от участника цена за човекочас труд по съответната обособена позиция, 
с максимална тежест в комплексната оценка 50т. 

Ц2 е предложения от участника процент отстъпка от стойността на резервните части и 
консумативи по съответната обособена позиция с максимална тежест в комплексната оценка 
50т. 

Всеки показател се пресмята по следната формула: 

Ц1=Ц11Шп/Ц11 х 50, където: 
Ц1тш е минимално предложената цена за човекочас труд по съответната обособена позиция; 
ЦП е предложената цена за човекочас труд по съответната обособена позиция на съответния 
участник; 

Ц2= Ц21/ Ц2тах х 50, където: 

Където Ц21 е предложеният процент отстъпка от стойността на резервните части и 
консумативи по съответната обособена позиция съгласно Ценовото предложение на съответния 
участник. 

Където Ц2шах е най-високия предложен процент отстъпка от стойността на резервните 
части и консумативи по съответната обособена позиция съгласно Ценовите предложения на всички 
участници. 

Забележка: 

При извършване на оценяването ще се използва закръгляне до втория знак след десетичната 
запетая. 

При изготвяне на ценовото предложение не се допуска да бъдат посочвани нулеви стойности и 
числа след втория десетичен знак. При наличие на стойности с числа след втория десетичен знак, 
същите ще бъдат закръглени до втори десетичен знак. В случай че в офертата на участника се 
съдържат нулеви стойности или при закръгляне до втори десетичен знак се получи нулева стойност, 
участникът се отстранява от процедурата. 

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в 
съответствие с изискванията на документацията за обществена поръчка. Участникът е единствено 
отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него 
цени. При констатиране на аритметични грешки, участникът се отстранява от участие. 

Оферти, в които оценяваните показатели имат еднакви стойности и измерения, получават равен 
брой точки по съответния показател. 

При разминаване между изписаното с цифри и изписаното с думи, за верен се приема записът с 
думи. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 
първо място оферти, когато оценките на две или повече оферти са равни. 



За обособена позиция №1: 

Ц1=29/29 = 1 х 50 = 50т. 
Ц2= 8/ 8 =1 х 50 = 50т. 

Ц= 50т. + 50т. = 100т. 

За обособена позиция №2: 

Ц1=49/49 = 1 х 50 = 50т. 
Ц2= 8/ 8 =1 х 50 = 50т. 

Ц= 50т. + 50т. = ЮОт. 

Предвид горното, комисията класира на първо място: 
За обособена позиция №1: 

1-во място за Оферта от „Авточойс" ООД, с вх. №5300-37-1/23.07.2019г. в 16:49ч., 
с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, Улица „Козлуджа" №27, тел: 
062615777, , факс: 062605120, email: ivan.dimitrov@autochoice-vw.com , лице за контакт: 
Иван Димитров 

За обособена позиция №2: 
1-во място за Оферта от „Авточойс" ООД, с вх. №5300-37-1/23.07.2019г. в 16:49ч., 

с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, Улица „Козлуджа" №27, тел: 
062615777, , факс: 062605120, email: ivan.dimitrov@autochoice-vw.com , лице за контакт: 
Иван Димитров 

Настоящият протокол се състави в един екземпляра. 
Комисията завърши своята работа в 11:00 часа и изпраща настоящия протокол от дати 

(24.07.2019г. от 14:00ч. и от 15:00ч. и от дата 29.07.2019г. от 10:00ч. ,ведно с доклад за нейната 
работа на Възложителя за утвърждаване, съгласно чл.106, ал.1 ЗОП. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/ инж. Веселин Станчев - Главен експерт в Звено „СОМП" в Община Велико Търново; / 

И ЧЛЕНОВЕ: 

Обществени поръчки в Община Велико 
Търново; / 

/ Велина Монова - Старши експ! Дирекция „БФ" в Община Велико Търново; / 

3 
/Жоро - Главен експерт в Дирекция „СДЗ" в Община Велико Търново; / 

4 
/ инж.Паша Илиева - Директор на Зелени системи"; / 
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