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Д О К Л А Д  
по 103, ал. 3 от ЗОП във вр. с чл. 106, ал. 1 от ЗОП от работата на Комисията,  

назначена със Заповед № 09-20-195 от 10.06.2020 г.. на Кмета на Община Банско 

 

На 10.06.2020 год., в изпълнение на Заповед № 09-20-195 от 10.06.2020 г. на  Кмета на 

Община Банско в 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Банско се 

събра Комисия в състав: 

 

Председател:  1. Мартин Бориков – Юрисконсулт, Община Банско; 

Членове:         2. Лили Рошкова – Специалист „ОП”, Община Банско; 

                         3. Елена Драгосинова – Нач.-отдел „Счетоводство“, Община Банско; 

     4. Виолета Тренчева – Мл. експерт „ТСУ”, Община Банско; 

     5. Георги Георгиев – Специалист „ТСУ”, Община Банско. 

                  

със задача: Да разгледа, оцени и класира подадените оферти от участниците в 

процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

Извършване на строително-монтажни работи по проект „Подобряване на енергийната 

ефективност на административни сгради на територията на Община Банско - кметство 

в гр. Добринище, кметство в с. Места и административна сграда в гр. Банско” по три 

обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: „Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на територията на Община Банско – административна сграда 

в гр. Банско; 

Обособена позиция № 2: „Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на територията на Община Банско – кметство в гр. 

Добринище; 

Обособена позиция № 3: „Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на територията на Община Банско – кметство в с. Места”. 

 

Председателят на Комисията откри заседанието и представи състава на назначената 

Комисия.  

 

Комисията констатира, че в определения от Възложителя срок са подадени 3 (три) 

оферти. При приемането им, същите са регистрирани в деловодството на Община Банско, 

върху опаковката са отбелязани поредния номер, входящия номер по програмата за 

документооборот, датата и часа на получаването им. 

Председателят на Комисията оповести участниците по реда на получените оферти 

съгласно Регистъра, а именно: 

Участник № 1 – „ЕТЕМ ИНВЕСТ” ООД, гр. Банско, с оферта, постъпила на 

09.06.2020 г. в в 12:37 часа; 

Участник № 2 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. София, с оферта, 

постъпила на 09.06.2020 г. в 13:12 часа; 

Участник № 3 – „АВОН - 5” ООД,  гр. Банско,  с оферта в два отделни запечатани 

плика за две обособени позиции, постъпили на 09.06.2020 г. съответно в 15:11 часа и 15:14 

часа. 

Членовете на Комисията, съгласно изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП попълниха 

декларации в съответствие с изискванията на чл. 103, ал. 2 от Закона за обществени поръчки. 
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 На публичното заседание за отваряне на офертите за изпълнение на обществената 

поръчка не присъстваха представители на участниците.  

 

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ.  

 

Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в указания от 

Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 47, ал.2 от ППЗОП. Представени са в 

запечатани, непрозрачни опаковки с ненарушена цялост. Върху опаковките участниците са 

посочили необходимата информация, изискуема от Възложителя. 

Комисията пристъпи към отварянето на офертите и проверка на съдържанието им. 

При отваряне на офертите, Комисията стриктно спазваше реда, указан в разпоредбите на чл. 

54, ал. 3 от ППЗОП. 

Участник № 1 – „ЕТЕМ ИНВЕСТ” ООД, гр. Банско; 

Участникът е представил оферта в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

Заявление за участие по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за Обособена позиция №2,  опис на 

представените документи, Техническо предложение за Обособена позиция №2, както и 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Представен е 

един оптичен диск с надпис „ЕЕДОП”.  

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на Комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

 

Участник № 2 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. София; 

Участникът е представил оферта в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

Заявление за участие по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за Обособена позиция №1, Обособена 

позиция №2 и Обособена позиция №3, опис на представените документи, Техническо 

предложение, както и три отделни запечатани непрозрачени пликове с надпис „Предлагани 

ценови параметри”. Представен е един оптичен диск с надпис „ЕЕДОП - „ГАЛЧЕВ 

ИНЖЕНЕРИНГ”. 

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на Комисията подписаха 

техническото предложение и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

 

Участник № 3 – „АВОН - 5” ООД,  гр. Банско; 

Участникът е представил оферта в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

Заявление за участие по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за Обособена позиция №1 и Обособена 

позиция №3, опис на представените документи, Техническо предложение, както и два 

отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Представени са два броя оптични дискове с надпис „ЕЕДОП - „АВОН-5 ООД”.  

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на Комисията подписаха 

техническото предложение и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

 

След извършването на действията по чл. 54, ал. 3-5 от ППЗОП, председателят на 

Комисията закри публичната част на работата на Комисията в съответствие с чл. 54, ал. 6 от 

ППЗОП. 

 

Комисията продължи работата си като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор 

поставени от възложителя и констатира следното: 
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Участник № 1 – „ЕТЕМ ИНВЕСТ” ООД, гр. Банско; 

Участникът е представило един брой ЕЕДОП в електронен вид, подписан на 

08.06.2020 г. с квалифициран електронен подпис (КЕП) от Атанас Ангелинин – управител и 

съдружник и от Елена Ангелинина – съдружник; 

Представения еЕЕДОП от участника „ЕТЕМ ИНВЕСТ” ООД отговаря на 

изискванията за лично състояние и съответства с критериите за подбор, съгласно 

обявлението за обществена поръчка и документацията за участие.  

Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор по смисъла на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. 

Комисията приключи проверката за съответствие с критериите за подбор на 

представените от участниците документи. 

          

Участник № 2 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. София; 

Участникът е представил един брой ЕЕДОП в електронен вид, подписан на 08.06.2020 

г. с електронен подпис на Любомир Галчев – управител и Марияна Галчева – управител и 

едноличен собственик на капитала;  

При прегледа на представения еЕЕДОП от името на  „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” 

ЕООД, Комисията констатира следното:  

В част „ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА” е допусната явна фактическа грешка в попълнения от участника ЕЕДОП. На 

основание 104, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, срещу „НАЗВАНИЕ ИЛИ 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”, следва да се попълни: „ИЗВЪРШВАНЕ НА 

СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

БАНСКО - КМЕТСТВО В ГР. ДОБРИНИЩЕ, КМЕТСТВО В С. МЕСТА И 

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА В ГР. БАНСКО ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”. 

  

Предвид гореизложеното, участникът следва в указания в края на настоящия 

протокол срок да представи нови ЕЕДОП, с които да отстрани установената 

нередовност. 

 

Участник № 3 – „АВОН - 5” ООД,  гр. Банско; 

1. Участникът е представил два броя ЕЕДОП: 

1.1. От името на „АВОН - 5” ООД за Обособена позиция №1, в електронен вид, 

подписан на 08.06.2020 г. с електронен подпис на Георги Бенин – управител и 

съдружник, Иван Еринин – съдружник, Йордан Еринин – съдружник, Георги 

Златев – съдружник; 

1.2. От името на „АВОН - 5” ООД за Обособена позиция №3, в електронен вид, 

подписан на 08.06.2020 г. с електронен подпис на Георги Бенин – управител и 

съдружник, Иван Еринин – съдружник, Йордан Еринин – съдружник, Георги 

Златев – съдружник; 

Представените еЕЕДОП от участника „АВОН - 5” ООД отговарят на изискванията 

за лично състояние и съответстват с критериите за подбор, съгласно обявлението за 

обществена поръчка и документацията за участие.  
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Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор по смисъла на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. 

Комисията приключи проверката за съответствие с критериите за подбор на 

представените от участниците документи. 

 

На основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, Комисията изпрати протокола от своето 

първо заседание  на участниците в процедурата и определи срок от 5 (пет) работни дни, 

считано от датата на получаване на протокола, за представянето на посочените по-горе 

допълнителни документи относно личното състояние и критериите за подбор. 

 

На следващо свое  закрито заседание на 06.07.2020 год., в 14:00 часа в Заседателната 

зала на Общинска администрация – Банско Комисията се събра  

 

със задача: да разгледа изисканите допълнителни документи и да разгледа и оцени 

техническите предложения на участниците и да установи, че същите отговарят на всички 

изисквания, поставени от Възложителя в открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на строително-монтажни 

работи по проект „Подобряване на енергийната ефективност на административни 

сгради на територията на Община Банско - кметство в гр. Добринище, кметство в с. 

Места и административна сграда в гр. Банско” по три обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: „Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на територията на Община Банско – административна сграда 

в гр. Банско; 

Обособена позиция № 2: „Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на територията на Община Банско – кметство в гр. 

Добринище; 

Обособена позиция № 3: „Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на територията на Община Банско – кметство в с. Места”. 

 

 

Председателят на Комисията прие от деловодството на Община Банско получените 

допълнителни документи от: 

1. „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. София, представил запечатан 

непрозрачен плик с надпис „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ КЪМ ОФЕРТА”, 

получен на 23.06.2020г. в 13:14 часа.  

 

I. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ 

 

Комисията констатира, че допълнителните документи по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП са 

представени в срок, след което на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП пристъпи към 

разглеждане на допълнително представените документи от участника, относно 

съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и установи 

следното: 

Участникът е представил един брой ЕЕДОП от името на „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” 

ЕООД, в електронен вид, подписан с електронен подпис на Любомир Галчев – управител и 

Марияна Галчева – управител и едноличен собственик на капитала. 

С представеният ЕЕДОП, участникът „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е 

отстранил констатираните от Комисията липси и непълноти и отговаря на изискванията 
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за лично състояние и съответства на поставените критерии за подбор, съгласно 

обявлението за обществена поръчка и документацията за участие. 

След извършване на горепосочените действия, Комисията пристъпи към разглеждане 

на техническите предложения на участниците и установи, че същите отговарят на всички 

изисквания, поставени от Възложителя, след което пристъпи към оценка на документите по 

чл.39, ал. 3, т. 1 от ЗОП на следните участници: 

Участник № 1 – „ЕТЕМ ИНВЕСТ” ООД, гр. Банско 

Участник № 2 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. София; 

Участник № 3 – „АВОН - 5” ООД, гр. Банско; 

 

 

РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

УЧАСТНИК №1 – „ЕТЕМ ИНВЕСТ” ООД 

На основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, в съответствие с техническите спецификации 

и критериите за възлагане, утвърдени от Иван            Кадев – Кмет на Община Банско и 

въз основа на извършената експертна оценка на Техническото предложение на 

Участник № 1 – „ЕТЕМ ИНВЕСТ” ЕООД, Комисията констатира следното: 
 

Обособена позиция № 2: „Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на територията на Община Банско – кметство в гр. 

Добринище: 

Поставени 

точки 

Мотиви 

35 точки С представеното предложение за изпълнение на поръчката 

Участникът е показал, че удовлетворява минималните изисквания на 

Възложителя. Подробно са описани всички дейности, които 

предстои да бъдат изпълнени, както и организацията и контрола за 

тяхното изпълнение. В описанието на екипа от ключови експерти са 

показани ясно и подробно задълженията на всеки от тях, 

разпределението на дейностите и отговорностите между експертите 

и осъществявания вътрешен контрол. Разгледани са начините за 

комуникация с представители на Възложителя и с представителите 

на останалите участници в строителния процес. Описани са методите 

за осигуряване на качествено изпълнение на дейностите, предмет на 

поръчката.  

Извън съответствието с минималните изисквания на Възложителя, в 

Техническото си предложение Участникът е представил и 

допълнително изисканите 4 обстоятелства, както следва: 

 

- Описани са организацията на строителната площадка в периода на 

подготовката и в периода на изпълнение на строителните работи. 

Предварително е направена организация за осигуряването на 

строителните материали, като доставката им на строителната 

площадка е съобразена  с предложената технология и 

последователност на изпълнение на строителните дейности. 

Участникът е описал как ще бъдат осигурени здравословни и 

безопасни условия на труд, опазването на околната среда и 

пожарната безопасност на строежа.Описаната организация е 

съобразена с особеностите на конкретния обект за изпълнение на 

строителни дейности и разположението му в град Добринище; 

-  Показано е какви са необходимите ресурси -  материали, 
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механизация и работници за всички дейности, изброени в 

техническите спецификации; 

- Описани са техническите характеристики на материалите и 

строителните продукти, които се предвижда да бъдат вложени в 

строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект  

и количествената сметка към проекта;  

- Всички изброени от Възложителя затруднения, които могат да 

повлияят на срока и качеството при изпълнението на поръчката 

(лоши метеорологични условия, нанасяне на вреди на чужда 

собственост, възможни затруднения на гостите на град Добринище в 

резултат на извършващото се строителство, липса на съдействие от 

страна на експертите на Възложителя), както и допълнителни такива, 

са  анализирани и са предложени превантивни и корективни мерки за 

преодоляване на рисковете.   

 

Предвид гореизложеното, Комисията единодушно взе следното РЕШЕНИЕ: 

 

 

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №1 – „ЕТЕМ 

ИНВЕСТ” ООД ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

 Максимум точки Поставени точки 

Техническо предложение(К1) 35 35 

 

 

РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

УЧАСТНИК № 2 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД: 

На основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, в съответствие с техническите спецификации и 

критериите за възлагане, утвърдени от Иван           Кадев – Кмет на Община Банско и въз 

основа на извършената експертна оценка на Техническото предложение на Участник № 1 – 

„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, Комисията констатира следното: 

 

 

Обособена позиция № 1: „Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на територията на Община Банско – административна сграда 

в гр. Банско: 

Поставени 

точки 

Мотиви 

25 точки В представеното Предложение Участникът подробно е описал 

всички дейности от Техническата спецификация, които ще извърши 

при изпълнение на обществената поръчка. Представена е 

организацията и технологичната последователност при изпълнение 

на тези дейности, както и организацията на екипа от ключовите 

експерти, изискани от Възложителя. При описанието на 

задълженията на ръководителя на обекта (в Техническото 

предложение – „ръководителя на проекта”)  не е взето предвид, че 

същият съгласно указанията за участие в процедурата е и специалист 

по част „Електро”, но в същото време е написано, че  ще 

„координира процеса на проектирането”, което не е дейност от 

настоящата поръчка (стр. 26). Представен е начинът за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя и останалите 

участници в строителния процес. Показани са подхода и методите, 
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Предвид гореизложеното, Комисията единодушно взе следното РЕШЕНИЕ: 

 

 

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №1 – „ГАЛЧЕВ 

ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

 Максимум точки Поставени точки 

Техническо предложение(К1) 35 25 

 

 

Обособена позиция № 2: „Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на територията на Община Банско – кметство в гр. 

Добринище: 

Поставени 

точки 

Мотиви 

25 точки В представеното Предложение Участникът подробно е описал 

всички дейности от Техническата спецификация, които ще извърши 

при изпълнение на обществената поръчка. Представена е 

организацията и технологичната последователност при изпълнение 

които Участникът ще приложи за качествено изпълнение на 

дейностите, предмет на поръчката. Предвид това, комисията 

заключава, че с даденото предложение са изпълнени минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация. 

 

В допълнение:   

 

- участникът е предложил организация на строителната площадка 

при  подготовката и при изпълнението на строителството. Подробно 

са описани начините за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд, опазването на околната среда и пожарната 

безопасност на строежа;   

- за всички дейности, изчерпателно изброени в техническите 

спецификации и описани от Участника, са дефинирани 

необходимите ресурси за тяхното изпълнение - материали, 

механизация и работници; 

- не са предложени техническите характеристики на всички 

материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат 

вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния 

проект и количествената сметка към проекта. Описани са 

характеристиките само на предвидените за влагане 

топлоизолационни плочи. 

- анализирани са множество рискове, които биха повлияли на 

срочното и качествено изпълнение на договора, но не са 

анализирали посочените от Възложителя затруднения, предизвикани 

от възможно нанасяне на вреди върху чужда собственост и чужди 

имоти във връзка с изпълняваните дейности от предмета на 

поръчката, както и възможни затруднения на гостите на населеното 

място, породени от строителството и използването на машини и 

техника.  
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на тези дейности, както и организацията на екипа от ключовите 

експерти, изискани от Възложителя. При описанието на 

задълженията на ръководителя на обекта (в Техническото 

предложение – „ръководителя на проекта”)  не е взето предвид, че 

същият съгласно указанията за участие в процедурата е и специалист 

по част „Електро”, но в същото време е написано, че  ще 

„координира процеса на проектирането”, което не е дейност от 

настоящата поръчка (стр. 41). Представен е начинът за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя и останалите 

участници в строителния процес. Показани са подхода и методите, 

които Участникът ще приложи за качествено изпълнение на 

дейностите, предмет на поръчката. Предвид това, комисията 

заключава, че с даденото предложение са изпълнени минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация. 

 

В допълнение:   

 

- участникът е предложил организация на строителната площадка 

при  подготовката и при изпълнението на строителството. Подробно 

са описани начините за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд, опазването на околната среда и пожарната 

безопасност на строежа;   

- за всички дейности, изчерпателно изброени в техническите 

спецификации и описани от Участника, са дефинирани 

необходимите ресурси за тяхното изпълнение - материали, 

механизация и работници; 

- не са предложени техническите характеристики на всички 

материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат 

вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния 

проект и количествената сметка към проекта. Описани са 

характеристиките само на предвидените за влагане 

топлоизолационни плочи (стр. 26). 

- анализирани са множество рискове, които биха повлияли на 

срочното и качествено изпълнение на договора, но не са 

анализирали посочените от Възложителя затруднения, предизвикани 

от възможно нанасяне на вреди върху чужда собственост и чужди 

имоти във връзка с изпълняваните дейности от предмета на 

поръчката, както и възможни затруднения на гостите на населеното 

място, породени от строителството и използването на машини и 

техника.  

 

Предвид гореизложеното, Комисията единодушно взе следното РЕШЕНИЕ: 

 

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №1 – „ГАЛЧЕВ 

ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

 Максимум точки Поставени точки 

Техническо предложение(К1) 35 25 

 

 

Обособена позиция № 3: „Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на територията на Община Банско – кметство в с. Места” 
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Поставени 

точки 

Мотиви 

25 точки В представеното Предложение Участникът подробно е описал 

всички дейности от Техническата спецификация, които ще извърши 

при изпълнение на обществената поръчка. Представена е 

организацията и технологичната последователност при изпълнение 

на тези дейности, както и организацията на екипа от ключовите 

експерти, изискани от Възложителя. При описанието на 

задълженията на ръководителя на обекта (в Техническото 

предложение – „ръководителя на проекта”)  не е взето предвид, че 

същият съгласно указанията за участие в процедурата е и специалист 

по част „Електро”, но в същото време е написано, че  ще 

„координира процеса на проектирането”, което не е дейност от 

настоящата поръчка (стр. 37). Представен е начинът за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя и останалите 

участници в строителния процес. Показани са подхода и методите, 

които Участникът ще приложи за качествено изпълнение на 

дейностите, предмет на поръчката. Предвид това, комисията 

заключава, че с даденото предложение са изпълнени минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация. 

 

В допълнение:   

 

- участникът е предложил организация на строителната площадка 

при  подготовката и при изпълнението на строителството. Подробно 

са описани начините за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд, опазването на околната среда и пожарната 

безопасност на строежа;   

- за всички дейности, изчерпателно изброени в техническите 

спецификации и описани от Участника, са дефинирани 

необходимите ресурси за тяхното изпълнение - материали, 

механизация и работници; 

- не са предложени техническите характеристики на всички 

материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат 

вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния 

проект и количествената сметка към проекта. Описани са 

характеристиките само на предвидените за влагане 

топлоизолационни плочи (стр. 24). 

- анализирани са множество рискове, които биха повлияли на 

срочното и качествено изпълнение на договора, но не са 

анализирали посочените от Възложителя затруднения, предизвикани 

от възможно нанасяне на вреди върху чужда собственост и чужди 

имоти във връзка с изпълняваните дейности от предмета на 

поръчката, както и възможни затруднения на гостите на населеното 

място, породени от строителството и използването на машини и 

техника.  

 

 

Предвид гореизложеното, Комисията единодушно взе следното РЕШЕНИЕ: 
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ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №1 – „ГАЛЧЕВ 

ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 

 Максимум точки Поставени точки 

Техническо предложение(К1) 35 25 

 

 

 

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

УЧАСТНИК № 3 – „АВОН - 5” ООД, ГР. БАНСКО: 

 

На основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, в съответствие с техническите спецификации и 

критериите за възлагане, утвърдени от Иван        Кадев – Кмет на Община Банско и въз 

основа на извършената експертна оценка на Техническото предложение на Участник №3 – 

„АВОН - 5” ООД, Комисията констатира следното: 

 

Обособена позиция № 1: „Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на територията на Община Банско – административна сграда 

в гр. Банско: 

Поставени 

точки 

Мотиви 

35 точки С представеното предложение за изпълнение на поръчката 

Участникът е показал, че удовлетворява минималните изисквания на 

Възложителя. Подробно са описани всички дейности, които 

предстои да бъдат изпълнени, както и организацията и контрола за 

тяхното изпълнение. В описанието на екипа от ключови експерти са 

показани ясно и подробно задълженията на всеки от тях, 

разпределението на дейностите и отговорностите между експертите 

и осъществявания вътрешен контрол. Разгледани са начините за 

комуникация с представители на Възложителя и с представителите 

на останалите участници в строителния процес. Описани са методите 

за осигуряване на качествено изпълнение на дейностите, предмет на 

поръчката.  

Извън съответствието с минималните изисквания на Възложителя, в 

Техническото си предложение Участникът е представил и 

допълнително изисканите 4 обстоятелства, както следва: 

 

- Описани са организацията на строителната площадка в периода на 

подготовката и в периода на изпълнение на строителните работи. 

Предварително е направена организация за осигуряването на 

строителните материали, като доставката им на строителната 

площадка е съобразена  с предложената технология и 

последователност на изпълнение на строителните дейности. 

Участникът е описал как ще бъдат осигурени здравословни и 

безопасни условия на труд, опазването на околната среда и 

пожарната безопасност на строежа.Описаната организация е 

съобразена с особеностите на конкретния обект за изпълнение на 

строителни дейности и разположението му в град Банско; 

-  Показано е какви са необходимите ресурси -  материали, 

механизация и работници за всички дейности, изброени в 

техническите спецификации; 

- Описани са техническите характеристики на материалите и 

строителните продукти, които се предвижда да бъдат вложени в 
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строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект  

и количествената сметка към проекта;  

- Всички изброени от Възложителя затруднения, които могат да 

повлияят на срока и качеството при изпълнението на поръчката 

(лоши метеорологични условия, нанасяне на вреди на чужда 

собственост, възможни затруднения на гостите на град Банско в 

резултат на извършващото се строителство, липса на съдействие от 

страна на експертите на Възложителя), както и допълнителни такива, 

са  анализирани и са предложени превантивни и корективни мерки за 

преодоляване на рисковете.   

 

 

 

Предвид гореизложеното, Комисията единодушно взе следното РЕШЕНИЕ: 

 

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №3 – „АВОН - 5” ООД 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 

 Максимум точки Поставени точки 

Техническо предложение(К1) 35 35 

 

 

Поставени 

точки 

Мотиви 

35 точки С представеното предложение за изпълнение на поръчката 

Участникът е показал, че удовлетворява минималните изисквания на 

Възложителя. Подробно са описани всички дейности, които 

предстои да бъдат изпълнени, както и организацията и контрола за 

тяхното изпълнение. В описанието на екипа от ключови експерти са 

показани ясно и подробно задълженията на всеки от тях, 

разпределението на дейностите и отговорностите между експертите 

и осъществявания вътрешен контрол. Разгледани са начините за 

комуникация с представители на Възложителя и с представителите 

на останалите участници в строителния процес. Описани са методите 

за осигуряване на качествено изпълнение на дейностите, предмет на 

поръчката.  

Извън съответствието с минималните изисквания на Възложителя, в 

Техническото си предложение Участникът е представил и 

допълнително изисканите 4 обстоятелства, както следва: 

 

- Описани са организацията на строителната площадка в периода на 

подготовката и в периода на изпълнение на строителните работи. 

Предварително е направена организация за осигуряването на 

строителните материали, като доставката им на строителната 

площадка е съобразена  с предложената технология и 

последователност на изпълнение на строителните дейности. 

Участникът е описал как ще бъдат осигурени здравословни и 

безопасни условия на труд, опазването на околната среда и 

пожарната безопасност на строежа.Описаната организация е 

съобразена с особеностите на конкретния обект за изпълнение на 

строителни дейности и разположението му в село Места; 

-  Показано е какви са необходимите ресурси -  материали, 

механизация и работници за всички дейности, изброени в 
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техническите спецификации; 

- Описани са техническите характеристики на материалите и 

строителните продукти, които се предвижда да бъдат вложени в 

строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект  

и количествената сметка към проекта;  

- Всички изброени от Възложителя затруднения, които могат да 

повлияят на срока и качеството при изпълнението на поръчката 

(лоши метеорологични условия, нанасяне на вреди на чужда 

собственост, възможни затруднения на гостите на село Места в 

резултат на извършващото се строителство, липса на съдействие от 

страна на експертите на Възложителя), както и допълнителни такива, 

са  анализирани и са предложени превантивни и корективни мерки за 

преодоляване на рисковете.   

 

 

Предвид гореизложеното, Комисията единодушно взе следното РЕШЕНИЕ: 

 

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №3 – „АВОН - 5” ООД 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 

 Максимум точки Поставени точки 

Техническо предложение(К1) 35 35 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА СЛЕД ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията прие следното оценяване: 

 

За Обособена позиция № 1: „Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на територията на Община Банско – административна сграда 

в гр. Банско: 

Участник № 2 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. София– 25 точки,  

Участник № 3 – „АВОН - 5” ООД, гр. Банско – 35 точки,  

 

За Обособена позиция № 2: „Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на територията на Община Банско – кметство в гр. 

Добринище: 

 

Участник № 1 – „ЕТЕМ ИНВЕСТ” ООД, гр. Банско – 35 точки,  

Участник № 2 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. София– 25 точки,  

 

Обособена позиция № 3: „Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на територията на Община Банско – кметство в с. Места”: 
 

Участник № 2 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. София– 25 точки,  

Участник № 3 – „АВОН - 5” ООД, гр. Банско – 35 точки,  

 

След като извърши оценяването по Показател К1 и изпълни изискванията на 

чл.57, ал.2 от ППЗОП, Комисията РЕШИ: 

 

Допуска до отваряне на ценови оферти следните участници: 
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Участник № 1 – „ЕТЕМ ИНВЕСТ” ООД, гр. Банско  

Участник № 2 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. София;  

Участник № 3 – „АВОН - 5” ООД, гр. Банско,  

 

Комисията насрочва открито заседание за отваряне на ценовите оферти на 

допуснатите 

участници на 10.07.2020г. в 14:00 часа в Административната сграда на Община Банско. 

 

 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията да уведоми в Профил на 

купувача, на официалния сайт на Община Банско всички заинтересовани лица за 

датата и часа за отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници. 

 

 

На следващо свое открито заседание, проведено на 10.07.2020 г.,  Комисията по се 

събра  

със задача: да разгледа ценовите предложения на участниците, да извърши класиране 

по Показател К2 – „Ценово предложение за изпълнение на поръчката” и да определи 

комплексната оценка на участниците. До настоящия етап в процедурата са допуснати 

следните участници: 

 

Участник № 1 – „ЕТЕМ ИНВЕСТ” ООД 

Участник № 2 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД;  

Участник № 3 – „АВОН - 5” ООД.  

 

В изпълнение на изискването на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, в официалния сайт на 

Община Банско, в раздел „Профил на купувача” на 07.07.2020г. е публикувано уведомление 

за отваряне на ценовите предложения. 

 

На публичното заседание не присъстваха представители участниците, представители 

на медиите и на средствата за масово осведомяване.  

 

РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, председателят на Комисията обяви резултатите 

от оценяването на офертите по другите показатели, отразени в Протокол № 2, след което 

Комисията пристъпи към отварянето на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” 

на участниците. 

Комисията установи, че участниците са представили ценови оферти по образец и 

предложените цени са под определените от Възложителя прогнозни стойности за изпълнение 

на обществената поръчка по трите обособени позиции. 

 

За Обособена позиция № 1: „Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на територията на Община Банско – административна сграда 

в гр. Банско: 
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УЧАСТНИК №2 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е представил следното 

предложение: 

 

Обща цена:  

49 282,32 лв. (четиридесет и девет хиляди двеста осемдесет и два лева и 

тридесет и две стотинки) без ДДС или 59 138,78 лв. (петдесет и девет 

хиляди сто тридесет и осем лева и седемдесет и осем стотинки) с ДДС; 

 

УЧАСТНИК №3 – „АВОН - 5” ООД е представил следното предложение: 

 

Обща цена:  

49 230,61 лв. (четиридесет и девет хиляди двеста и тридесет лева шестдесет 

и една стотинки) без ДДС или 59 076,73 лв. (петдесет и девет хиляди и 

седемдесет и шест лева и седемдесет и три стотинки) с ДДС; 

 

За Обособена позиция № 2: „Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на територията на Община Банско – кметство в гр. 

Добринище: 

 

УЧАСТНИК №1 – „ЕТЕМ ИНВЕСТ” ООД е представил следното предложение: 

 

Обща цена:  

168 329,92 лв. (сто шестдесет и осем хиляди триста двадесет и девет лева 

деветдесет и две стотинки) без ДДС или 201 995,78 лв. (двеста и една 

хиляди деветстотин деветдесет и пет лева и седемдесет и осем стотинки) с 

ДДС; 

 

УЧАСТНИК №2 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е представил следното 

предложение: 

 

Обща цена:  

169 728,61 лв. (сто шестдесет и девет хиляди седемстотин двадесет и осем 

лева шестдесет и една стотинки)  без ДДС или 203 674,33 лв. (двеста и три 

хиляди шестстотин седемдесет и четири лева и тридесет и три стотинки) с 

ДДС; 

 

 

Обособена позиция № 3: „Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на територията на Община Банско – кметство в с. Места”: 
 

УЧАСТНИК №2 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е представил следното 

предложение: 

 

Обща цена:  

141 634,46 лв. (сто четиридесет и една хиляди шестстотин тридесет и 

четири лева и четиридесет и шест стотинки) без ДДС или 169 961,35 лв. 

(сто шестдесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и един лева и 

тридесет и пет стотинки) с ДДС; 

 

УЧАСТНИК №3 – „АВОН - 5” ООД е представил следното предложение: 
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Обща цена:  

141 302,50 лв. (сто четиридесет и една хиляди триста и два лева петдесет 

стотинки) без ДДС или 169 563,00 лв. (сто шестдесет и девет хиляди 

петстотин шестдесет и три лева) с ДДС; 

 

 

Комисията се увери, че липсват необичайно благоприятни оферти по смисъла на чл. 72, 

ал. 1 от ЗОП и не следва да бъде изисквана допълнителна писмена обосновка от участниците.  

 

След обявяване на ценовите предложения, публичната част на заседанието приключи и 

Комисията продължи своята работа на закрито заседание. 

 

 

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ К2 – „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”  

 

Съгласно документацията и критериите за възлагане, утвърдени от Иван          Кадев – 

Кмет на Община Банско, Комисията изчисли резултата на участниците по Показател К2 – 

Ценово предложение за изпълнение на поръчката по следната формула:  

К2 = Предложена минимална обща цена в лева/Предложена обща цена от съответния 

участник в лева х 65. 

Максималният брой точки, които даден участник може да получи при оценка на 

ценовото предложение е 65 точки. 

За Обособена позиция № 1: „Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на територията на Община Банско – административна сграда 

в гр. Банско: 

 

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ К2 НА УЧАСТНИК №2 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” 

ЕООД 

 Максимум точки Поставени точки 

Ценово предложение 65 64.93 

 

 

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ К2 НА УЧАСТНИК №3 – „АВОН - 5” ООД 

 Максимум точки Поставени точки 

Ценово предложение 65 65 

 

 

За Обособена позиция № 2: „Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на територията на Община Банско – кметство в гр. 

Добринище: 

 

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ К2 НА УЧАСТНИК №1 – „ЕТЕМ ИНВЕСТ” ООД 

 Максимум точки Поставени точки 

Ценово предложение 65 65 

 

 

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ К2 НА УЧАСТНИК №2 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” 

ЕООД 

 Максимум точки Поставени точки 

Ценово предложение 65 64.46 
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Обособена позиция № 3: „Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на територията на Община Банско – кметство в с. Места”: 

 

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ К2 НА УЧАСТНИК №2 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” 

ЕООД 

 Максимум точки Поставени точки 

Ценово предложение 65 64.85 

 

 

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ К2 НА УЧАСТНИК №3 – „АВОН - 5” ООД 

 Максимум точки Поставени точки 

Ценово предложение 65 65 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ 

 

След като извърши оценяването на участниците и по последния показател, Комисията 

пристъпи към определяне на комплексната оценка на всеки от участниците. 

 

Съгласно документацията и критериите за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект „Подобряване на 

енергийната ефективност на административни сгради на територията на Община Банско - 

кметство в гр. Добринище, кметство в с. Места и административна сграда в гр. Банско” по 

три обособени позиции”, утвърдени от Иван             Кадев – Кмет на Община Банско, 

Комисията извърши Комплексна оценка на кандидатите по следната формула: 

 

КО = К1 + К2, където: 

 

К1 – Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации, инвестиционния проект и изискванията на възложителя образец – 35 точки, с 

35 % тежест в комплексната оценка. 

К2 – Предлагана цена за изпълнение на поръчката, в лева без включен ДДС – 65 

точки, с 65 % тежест в комплексната оценка. 

 

Максимално възможна оценка е 100 точки. 

 

За Обособена позиция № 1: „Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на територията на Община Банско – административна сграда 

в гр. Банско: 

 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА УЧАСТНИК №2 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 

 Максимум точки Поставени точки 

Комплексна оценка 100 89.93 

 

 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА УЧАСТНИК №3 – „АВОН - 5” ООД 

 Максимум точки Поставени точки 

Комплексна оценка 100 100 

 



 

 
 

17 
 

За Обособена позиция № 2: „Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на територията на Община Банско – кметство в гр. 

Добринище: 

 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА УЧАСТНИК №1 – „ЕТЕМ ИНВЕСТ” ООД 

 Максимум точки Поставени точки 

Комплексна оценка 100 100 

 

 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА УЧАСТНИК №2 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 

 Максимум точки Поставени точки 

Комплексна оценка 100 89.46 

 

 

Обособена позиция № 3: „Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на територията на Община Банско – кметство в с. Места”: 
 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА УЧАСТНИК №2 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 

 Максимум точки Поставени точки 

Комплексна оценка 100 89,85 

 

 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА УЧАСТНИК №3 – „АВОН - 5” ООД 

 Максимум точки Поставени точки 

Комплексна оценка 100 100 

 

  

 Въз основа на извършената комплексна оценка, Комисията извърши следното  

КЛАСИРАНЕ: 

 

За Обособена позиция № 1: „Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на територията на Община Банско – административна сграда 

в гр. Банско: 

 

Първо място: Участник № 3 – „АВОН - 5” ООД , гр. Банско със 100 точки;  

Второ място: Участник № 2 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. София с 

89.93 точки; 

 

За Обособена позиция № 2: „Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на територията на Община Банско – кметство в гр. 

Добринище: 

 

Първо място: Участник № 1 – „ЕТЕМ ИНВЕСТ” ООД , гр. Банско със 100 точки;  

Второ място: Участник № 2 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. София с 

89.46 точки; 

 

За Обособена позиция № 3: „Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на територията на Община Банско – кметство в с. Места”: 

 

Първо място: Участник № 3 – „АВОН – 5 ” ООД , гр. Банско със 100 точки;  

Второ място: Участник № 2 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. София с 

89.85 точки; 
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ОКОНЧАТЕЛНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА  

 

За Обособена позиция № 1: „Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на територията на Община Банско – административна сграда 

в гр. Банско: 

Съгласно извършените оценка и класиране по предходната точка, Комисията предлага 

за изпълнител на обособената позиция да бъде определен Участник № 3 – „АВОН - 5” 

ООД, със седалище и адрес на управление в Община Банско, гр. Банско, Стопански двор 

„Рупчовец” № 1. 

Предложените условия за изпълнение на поръчката от участника АВОН - 5” ООД са в 

съответствие с изискванията към участниците, с което са защитени интересите на 

Възложителя. 

 

За Обособена позиция № 2: „Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на територията на Община Банско – кметство в гр. 

Добринище: 

Съгласно извършените оценка и класиране по предходната точка, Комисията предлага 

за изпълнител на обособената позиция да бъде определен Участник № 1 – „ЕТЕМ 

ИНВЕСТ” ООД, със седалище и адрес на управление в Община Банско, гр. Банско, ул. 

„България”, №22.  

Предложените условия за изпълнение на поръчката от участника „ЕТЕМ ИНВЕСТ” 

ООД са в съответствие с изискванията към участниците, с което са защитени интересите на 

Възложителя. 

 

 

За Обособена позиция № 3: „Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на територията на Община Банско – кметство в с. Места”: 

Съгласно извършените оценка и класиране по предходната точка, Комисията предлага 

за изпълнител на обособената позиция да бъде определен Участник № 3 – „АВОН - 5” 

ООД, със седалище и адрес на управление в Община Банско, гр. Банско, Стопански двор 

„Рупчовец” № 1. 

Предложените условия за изпълнение на поръчката от участника АВОН - 5” ООД са в 

съответствие с изискванията към участниците, с което са защитени интересите на 

Възложителя. 
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Комисията състави настоящия Доклад на 13.07.2020 г.  

 

 

Списък на приложенията: 

1. Заповед №09-20-195 от 10.06.2020 г.; 

2. Декларация по чл. 103 ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8 ППЗОП  – 5 бр.; 

3. Протокол №1 от 19.06.2020 г.; 

4. Протокол №2 от 06.07.2020 г.;  

5. Протокол №3 от 10.07.2020 г. 

 

КОМИСИЯ:                                                                УТВЪРДИЛ:  

 

Председател: ................./П/...................                        ИВАН КАДЕВ............ /П/.............. 

                          /Мартин Бориков/                               КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО 

 

Членове:                                                                        ДАТА:13.07.2020г. 

.................... /П/................... 

        /Лили Рошкова/ 

 

.................... /П/................... 

    /Елена Драгосинова/ 

 

.................... /П/................. 

    /Виолета Тренчева/ 

 

.................... /П/.................. 

      /Георги Георгиев/ 
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