
РЕШЕНИЕ

за прекратяване на обособени позиции №2 
по процедура с уникален номер в РОП: 00073-2019-0038

№ РД 2 4  от ,.V1b.!Q.^....2019 г.
гр. Велико Търново

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП, чл. 108, т. 4 от 
ЗОП и чл.110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, във връзка с открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, 
т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни 
продукти за обектите към „Център за социални услуги“ при Община Велико 
Търново, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия; 
Обособена позиция № 2: Млечни произведения“, открита с Решение № РД 24- 
100/22.07.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, публикувана на профила на 
купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/699, с уникален номер на процедурата 00073-2019-0038 в регистъра на АОП 
и публикувано обявление на дата 25.07.2019 г. с ID 923667 в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП, и прогнозна обща стойност на поръчката 818 203,61 лв. без ДДС, по 
обособени позиции, както следва:-Обособена позиция № 1 -  319 704, 46 лв. без ДДС;-За 
Обособена позиция № 2 -  498 499, 15 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: http://www.veliko-tamovo.bg;
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/699
1.2. Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган с основна дейност - 
Обществени услуги.

И. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.
И. 1. Обект на поръчката - Доставки;
11.2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя:
Доставка на хранителни продукти за обектите към „Център за социални услуги“ 
при Община Велико Търново, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Хляб 
и хлебни изделия; Обособена позиция № 2: Млечни произведения,

11.3. Кратко описание на поръчката:
В обхвата на позиция № 2: са включени следните доставки:
Приблизителните количества хранителни продукти за една година в позицията, са както 
следва: Мляко кисело 2%, 0.400кг.-43160бр.; Мляко кисело 3,6%, 0.400кг.-24075бр.; 
Прясно мляко 2 %-10300л.; Прясно мляко 3,2%-12657л.; Мляко кисело-плодово /горски 
плод, круша, праскова, ягода, малина/-0.200кг.-600бр.;Сирене краве-550кг.;Сирене краве 
вакуумирано-930кг.;Сирене краве, разфасовка-тенекия-8кг.-321 бр.;Кашкавал, 
Вакуумиран пакет 0.250кг,- 2060бр.; Кашкавал,пита-25кг.; Кашкавал 2кг.- 370бр.; Сухо 
мляко-560кг.; Извара, пакети по 1кг. вакуумиран-850кг.; Крема сирене, индивидуални 
опаковка от 0.125кг.-1350бр.; Краве масло, разфасовка-пакет от 0,125кг.-7628бр.; Краве 
масло, разфасовка-пакет от 0,250кг.-1000бр.;Майонеза, опаковка 0.200кг.-2000бр.;
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Преходно мляко, за деца от 6-12мес. Възраст, 0.400гр.-50бр.; Преходно мляко, за деца от 
6-12мес. Възраст, 0.800гр.-50бр.; Безсолна извара от краве мляко, (3 и над 3% масленост, 
1000гр.)-20бр.; Безсолна извара от краве мляко, (3 и над 3% масленост, 0,500 гр.)-20бр.
11.4. Основен CPV код: 15500000
11.5. Вид на процедурата: Открита процедура.

III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III. 1. Процедурата е открита с Решение № РД 24-100/22.07.2019 г. на Кмета на Община 
Велико Търново.
III.2. Уникален номер на поръчката: 00073-2019-0038.

IV. ПРЕКРАТЯВАМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОТ ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:
IV. 1. Описание на самостоятелно обособените позиции, за които се прекратява 
процедурата:
Обособена позиция № 2: Млечни произведения -  498 499,15 лв. без ДДС;

IV.2. Правно основание - чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно Възложителят прекратява 
процедурата за Обособена позиция № 2: Млечни произведения, с мотивирано решение, 
поради това, че всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията за 
представяне, включително за форма, начин и срок, и са неподходящи.

IV.3. Мотиви за прекратяване на процедурата за обособена позиция № 2, съгласно 
мотивите, посочени в протокол № 3 от работата на комисията.

НАРЕЖДАМ:

1. На основание констатациите и мотивите на комисията, отразени в протоколите и 
доклада от нейната работа, отстранявам от участие следните участници и оферти за 
обособена позиция №2: Млечни произведения:

V оферта с вх. № 53-460-2/26.08.2019 г. от 15:17 ч. на участника "КОРЕКТ ДЕ" 
ЕООД, с ЕИК: 200701708; с адрес за кореспонденция на участника: гр. Севлиево, 
пощенски код: 5400, ул. „Стойчо Часовникаров“, вх. № 1, телефон: 0675/33032, 
факс: 0675/89090, e-mail: korekt de@abv.bg, лице за контакт: Десислава Илиева, 
участващ за обособена позиция №2:

Правни и фактически основания за отстраняване:
С протокол №3 комисията е констатирала, следното:

С протокол №2 от 28.08.2019 г. от работата на комисията е установено 
несъответствие на представената в ЕЕДОП от участника информация спрямо 
изискванията за критерии за подбор посочени в предварително обявените условия на 
поръчката. При спазване на изискването на чл. 54, ал.8 от ППЗОП комисията уведомява 
участниците като им изпраща протокол с констатациите в деня на публикуването му в 
профила на купувача, като е направила това за участника „КОРЕКТ ДЕ" ЕООД, видно от 
получената обратна разписка на куриерска фирма от дата 02.09.2019 г.

Съгласно чл. 54, ал.1, т. 5, буква „б“ на Закона за обществените поръчки, 
Възложителя задължително отстранява от участие в процедурата участник който: не е 
предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания 
за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

Посочените от Възложителя критерии за подбор са предвидени в обявлението и 
документацията за обществена поръчка. Съгласно чл. 107 от ЗОП - Освен на основанията
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по чл. 54 и 55 възложителят отстранява: 1. кандидат или участник, който не отговаря на 
поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението 
за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в 
преговори, или в документацията.

От представената в ЕЕДОП информация и поради липсата на допълнително 
представени документи, комисията е установила, че участника не отговаря на 
поставените критерии за подбор посочени в обявлението за обществена поръчка.

В този смисъл, така представената от участника оферта се явява „Неподходящ 
оферта” по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените 
поръчки.

На основание чл. 54, ал.1, т. 5, буква „б“ и чл. 107, т.1 от ЗОП, комисията 
единодушно решава да предложи участника „КОРЕКТ ДЕ" ЕООД -  участващ за 
обособена позиция № 2, за отстраняване от последващо участие в процедурата.

V оферта с вх. № 5300-1035-9/26.08.2019 г. от 10:18 ч. на участника 
„ЛАКТИМА“ ЕАД, с ЕИК: 104052885, с адрес за кореспонденция на участника: град 
София, пощ. код 1680, ул. Ралевица 98, ет.1, над партер, телефон 02/980 22 99, ел. 
поща: оПзсеЩасПта.пеС лице за контакти: Георги Георгиев.

Правни и фактически основания за отстраняване:
С протокол №3 комисията е констатирала, че:

Участникът е представил Техническо предложение включващо:
Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
установи, че офертата на участника не съответства на предварително обявените условия.

1. В техническото предложение на участника е представен вариант на срока за 
заменяне несъответстващите продукти с нови, който е и показател (ПСР) в Методиката 
за оценка на оферти на участниците. Съгласно документацията за обществена поръчка 
„Срокът за замяна на несъответстващите продукти с нови, се отнася за необходимостта 
от реакцията на изпълнителя в следните случаи при: несъответствие на доставените 
Продукти със заявения вид, съгласно характеристиките на продукта и неотговарящи на 
тези характеристики за него посочени Техническата спецификация на Възложителя и 
Техническото предложение на изпълнителя или несъответствие на партидните номера с 
указаните в етикета на доставените Продукти или несъответствие на срока на годност на 
Продуктите с изискванията на Техническата спецификация или несъответствие на 
доставените Продукти с изискванията за безопасност или нарушена цялост на 
опаковката на доставяните Продукти.

Предложеният от участника срок по показател - (ПСР) е в минути, в число до втория 
знак след запетаята и не може да бъде повече от 300 /триста /минути от подписване на 
съответния протокол от страните или от издаване на протокола от анализа на 
оторизирания орган.“ В Образец № 3, на стр. 3 участникът е посочил „Срок за заменяне 
несъответстващите продукти с нови: 20 (двадесет) минути.“

На стр. 40 е посочено „участникът „ЛАКТИМА“ ЕАД предлага срок за подмяна 
на стоки, които не отговарят на изискванията за качество или на заявените 
характеристики, до 1 час след заявяване на обстоятелството от представител на 
съответната структура към Възложителя.

Посочените два срока, на стр. 3 и 40 касаят информацията по показател ПСР, но 
представени по този начин, те са различни.



Съгласно Обявлението за обществена поръчка, в раздел П.2.10) Информация 
относно вариантни, е отговорен с „Не“.

2. На следващо място, съгласно условията на документацията на обществената 
поръчка -  стр. 49-50, е посочено: „В предложението си участникът следва да предложи 
мерки, които ще предприеме в случай на настъпване на идентифицираните от 
Възложителя рискове с цел недопускане/редуциране на негативното им въздействие 
върху успешното постигане на заложените в поръчката цели. Участникът следва да 
обясни определените потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху 
изпълнението на договора, и да представи вероятните потенциални рискове, както и да 
предложи стратегия за управление на рисковете и това как предлага да действа при всеки 
един възможен риск с цел влиянието му да бъде ограничено или въобще да не настъпи.

Определените потенциални рискове и предпоставките, идентифицирани от 
възложителя, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора са: 
Потенциални рискове при изпълнение на поръчката 
1/ Невъзможност за навременно обработване на заявките от Възложителя;
2/ Риск, свързан с аварии на транспортно/и средство/а;
3/ Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по 
договора от страна на Възложителя;
4/ Риск забава на доставка по обекти;
5/Риск неработоспособност на шофьор на транспортно средства;
6/ Риск от преобразуване на изпълнителя в срока на договора;
7/ Риск от необходимост от промяна на разфасовка на продукт поради липса на търговско 
предлагане или друга причина или риск от необходимост от промяна на 
производител/доставчик.
Информацията за управление на всеки един от рисковете трябва да включва:
1. Развити мерки за предотвратяване на настъпването на рисковете. Представената 
информация трябва да включва задължително поименно посочване на лицето или 
лицата от екипа, които ще ги извършат мерките с ясно разпределение и характеристики 
на техните задачи/организация на екипа по мерките/.
и
2. Развити мерки за преодоляване на последиците от евентуално тяхно сбъдване. 
Представената информация трябва да включва задължително поименно посочване на 
лицето или лицата от екипа, които ще ги извършат мерките с ясно разпределение и 
характеристики на техните задачи/организация на екипа по мерките/.

Ако участник представи Обяснителна записка с методологията за изпълнение, която не 
отговаря на изискванията за съдържание и/или липсва информация по някой от 
задължителните елементи и информация, посочени в документацията, комисията 
отстранява офертата от последващо участие.“

От комисията се установи, че в техническото предложение, от стр. 41 до стр. 50, 
в особен раздел „Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА“, от участника е изложена информация 
само за част от идентифицираните от Възложителя рискове. Участника е посочил:

- риск -  „1. Невъзможност за навременно обработване на заявките на 
Възложителя“ (стр. 42-43),

- риск - „2. Рискове свързани с производството или с доставката на артикулите -  
аварии, проблеми с доставчици, с транспортни средства и други материални ресурси



(производствени бази и/или складове за съхранение на стоки), имащи пряко отношение 
към нормалното изпълнение на поръчката“ (стр. 43-45),

- риск -  „3 .Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на 
плащанията по договора от страна на Възложителя“ (стр. 45-46),

- риск -  „4. Рискове при създаване на транспортна схема за извършване на 
доставките, оптимизация на маршрутите“ (стр. 46),

- риск -  „5. Рискове при транспортиране на видове хранителни продукти, 
изискващи различен температурен режим на превоз, в т.ч. и от контаминация на 
продуктите“ (стр.47).

От участника са посочени и други рискове, като -  „1.Промяна на източника, т.е. 
на производителя или доставчика, от който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще осигурява стоката“; 
„2.Недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в 
рамките на дейността по доставка на артикулите“; „3. Промени в законодателството на 
Р. България или на ЕС, регулиращо обществените отношения в областта на храненето“, 
но нито един от тях не е между изискуемите според условията на Възложителя.

В техническото предложение на участника не е представена информация за 
всички потенциални рискове определени от Възложителя в предаварително обявените 
условия на обществената поръчка.

3. На следващо място, на стр. 12 от техническото предложение на участника, на 
множество места е посочена друга бюджетна структура на Община Велико Търново -  
ОМДС, а не структурата за обектите на която се отнася обществената поръчка -  Център 
за социални услуги.

Според условията на документацията на обществената поръчка участниците следва 
да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. 
Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и 
условия, посочени в тази документация. Поставянето от страна на участника на условия 
и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване 
на този участник от участие в процедурата.

Съгласно чл. 39, ал.З, т.1, буква „б” и „ж” от ППЗОП, техническото предложение 
съдържа, б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя.

Техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените 
условия за задължително съдържание.
Съгласно условията на процедурата, посочени на стр. 12 от документацията за 
обществена поръчка „От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото се 
установи наличие на едно или повече от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.“

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 
възложителя отстраняване на участника "ЛАКТИМА" ЕАД, с ЕИК: 104052885, с оферта 
е вх. № 5300-1035-9/26.08.2019 г. от 10:18 ч., от последващо участие на основание чл. 
107, т.5 от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговарят на условията за 
представяне, включително за форма, начин и срок.

В този смисъл, така представената от участника оферта се явява „Неподходящ 
оферта” по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените 
поръчки.

- оферта с вх. № 5300-20812-8/26.08.2019 г. от 15:20 ч. на участника 
"КИЛТЕКС" ЕООД, с ЕИК: 203022445; с адрес за кореспонденция: гр. Севлиево,



пощенски код: 5400, ул. „Стара планина“, вх. № 34, телефон: 0675/30636, факс: 
0675/30636, e-mail: kilteks@abv.bg, лице за контакт: Деян Ганев

Мотиви: съгласно посочените в протокол № 3 от работата на комисията, както 
следва:

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и като 
взе предвид допълнително представените документи е отговор с вх. № 5300-20812- 
9/9.09.2019 г., комисията установи следното:

От участника са представени два броя нови ЕЕДОП -  единият подписан с 
електронен подпис от Деян Ганев -  управител на "КИЛТЕКС" ЕООД и участник в 
процедурата, а другият от Цветан Макавеев - управител на „Стелит 1“ ЕООД и 
деклариран като трето лице на участника. В представеният от участника ЕЕДОП е 
декларирана информация само за обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия.

В протокол № 2 комисията е констатирала, че в първоначално представеният 
ЕЕДОП участника е декларирал намерението си да участва и за двете обособени 
позиции.

Констатирано е също че, „Съгласно чл. 47, ал.10 от ППЗОП -  Когато критериите 
за подбор по определените обособени позиции са еднакви, за тях се допуска представяне 
на едно заявление за участие, ако тази възможност е посочена в обявлението, с което
се оповестява откриването на процедурата “ Съгласно чл. 39, ал.2, т.1 от ППЗОП
-  „Заявлението за участие включва най-малко следните документи: 1. единен 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията 
на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя;.... “ В настоящата обществена поръчка, 
критериите за подбор по Обособена позиция №  1 и Обособена позиция №2 са различни, 
поради което е необходимо от участника да бъдат представени два отделни за всяка 
от позициите ЕЕДОП, попълнени съгласно изискванията на документацията за 
обществена поръчка и настоящия протокол. “

От участника не е представен нов ЕЕДОП с информация за обособена позиция
№2.

Съгласно чл. 54, ал.1, т. 5, буква „б“ на Закона за обществените поръчки, 
Възложителя задължително отстраняване от участие в процедурата участник който: не е 
предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания 
за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

Посочените от Възложителя критерии за подбор са предвидени в обявлението и 
документацията за обществена поръчка. Съгласно чл. 107 от ЗОП - Освен на основанията 
по чл. 54 и 55 възложителят отстранява: 1. кандидат или участник, който не отговаря на 
поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението 
за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в 
преговори, или в документацията.

От представената в ЕЕДОП информация и поради липсата на допълнително 
представени документи, комисията е установила, че участника не отговаря на 
поставените критерии за подбор посочени в обявлението за обществена поръчка.

В този смисъл, така представената от участника оферта се явява „Неподходящ 
оферта” по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените 
поръчки.

На основание чл. 54, ал.1, т. 5, буква „б“ и чл. 107, т.1 от ЗОП, комисията 
единодушно решава да предложи участника "КИЛТЕКС" ЕООД -  като участник за 
обособена позиция № 2, за отстраняване от последващо участие в процедурата.

mailto:kilteks@abv.bg


-оферта с вх. № 5300-1443-7/26.08.2019 г. от 15:25 ч. на участника "СТЕЛИТ 
1" ЕООД, с ЕИК: 107544354; с адрес за кореспонденция: гр. Севлиево, пощенски 
код: 5400, ул. „Стойчо Часовникаров“, вх. № 1, телефон: 0675/32024, факс: 
0675/34275, e-mail: stelit_lltd@abv.bg, лице за контакт: Мирослава Петрова

Мотиви: съгласно посочените в протокол № 3 от работата на комисията, както
следва:

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и като 
взе предвид допълнително представените документи с отговор с вх. № 5300-1443- 
8/9.09.2019 г., комисията установи следното:

От участника е представен един брой нов ЕЕДОП -подписан с електронен подпис 
от Цветан Макавеев - управител на „СТЕЛИТ 1“ ЕООД. В представеният от участника 
ЕЕДОП е декларирана информация само за обособена позиция № 1: Хляб и хлебни 
изделия.

В протокол № 2 комисията е констатирала, че в първоначално представеният 
ЕЕДОП участника е декларирал намерението си да участва и за двете обособени 
позиции.

Констатирано е също че, „Съгласно чл. 47, ал.10 от ППЗОП -  Когато критериите 
за подбор по определените обособени позиции са еднакви, за тях се допуска представяне 
на едно заявление за участие, ако тази възможност е посочена в обявлението, с което
се оповестява откриването на процедурата “ Съгласно чл. 39, ал.2, т.1 от ППЗОП
-  „Заявлението за участие включва най-малко следните документи: 1. единен 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията 
на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя;.... “ В настоящата обществена поръчка, 
критериите за подбор по Обособена позиция №  1 и Обособена позиция №2 са различни, 
поради което е необходимо от участника да бъдат представени два отделни за всяка 
от позициите ЕЕДОП, попълнени съгласно изискванията на документацията за 
обществена поръчка и настоящия протокол. “

От участника не е представен нов ЕЕДОП с информация за обособена позиция
№2.

Съгласно чл. 54, ал.1, т. 5, буква „б“ на Закона за обществените поръчки, 
Възложителя задължително отстраняване от участие в процедурата участник който: не е 
предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания 
за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

Посочените от Възложителя критерии за подбор са предвидени в обявлението и 
документацията за обществена поръчка. Съгласно чл. 107 от ЗОП - Освен на основанията 
по чл. 54 и 55 възложителят отстранява: 1. кандидат или участник, който не отговаря на 
поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението 
за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в 
преговори, или в документацията.

От представената в ЕЕДОП информация и поради липсата на допълнително 
представени документи, комисията е установила, че участника не отговаря на 
поставените критерии за подбор посочени в обявлението за обществена поръчка.

В този смисъл, така представената от участника оферта се явява „Неподходящ 
оферта” по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените 
поръчки.
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На основание чл. 54, ал.1, т. 5, буква „6“ и чл. 107, т.1 от ЗОП, комисията 
единодушно решава да предложи участника „СТЕЛИТ 1“ ЕООД -  като участник за 
обособена позиция № 2, за отстраняване от последващо участие в процедурата.

Обособена позиция №2: Млечни произведения

V.l. Правно основание - чл. 110, ал.1, т. 2 от ЗОП, а именно прекратяване на 
обособената позиция поради това, че всички оферти или заявления за участие не 
отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са 
неподходящи.

V.2. Мотиви за прекратяване на обособена позиция №2: съгласно отразените в 
протокол № 3 на комисията, назначена със Заповед № РД 22-1390/27.08.2019 г., на Кмета 
на Община Велико Търново и утвърден от възложителя доклад.

VI. Съгласно чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП, настоящото решение да бъде публикувано в 
профила на купувача в деня на изпращането му до участника в процедурата в срок 
съгласно чл.43, ал.1 от ЗОП.

До всички протоколи и доклада от работата на комисията да бъде осигурен 
свободен достъп на профила на купувача на адрес: https://www.veliko-
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/699.

Жалба срещу решението на възложителя може да се подаде в 10-дневен срок 
съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „д“ от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията, 
бул. „Витоша“, № 18, Република България 1000, София, тел: 02 988 4070, e-mail: 
cpcadmin@cpc.bg. факс: I 7315, интернет адрес: http://www.cpc.bg.

У.ПРЕКРАТЯВАМ:

Контрол по изпъл го на заповедта ще упражнявам лично.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Съгласували: 
Надя Петрова
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