
 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: ………/П/……………./ дата 29.08.2019 г. 
(заличен подпис чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

РАДОСТИН РАДЕВ 

Кмет на Община Костенец  

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

на основание чл. 181, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 60а 

от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 
 

от Комисия, назначена със Заповед №РД-04-349/21.08.2019 г. на кмета на  Община 

Костенец 

 

Относно: Разглеждане на офертите, получени в процедура с предмет: „Извършване 

на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и 

републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания”, открита с 

Решение №РД-04-300/30.07.2019 г. на кмета на община Костенец, уникален номер на 

поръчката в РОП 00484-2019-0005. 

  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ, 

 

С Ваше Решение №РД-04-300/30.07.2019 г. е открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по 

автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, 

съгласно маршрутни разписания”, уникален номер на поръчката в РОП 00484-2019-

0005. 

 За провеждане на процедурата по възлагане на обществената поръчка с 

горепосочения предмет е назначена комисия с Ваша Заповед №РД-04-349/21.08.2019 г., 

която да разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в процедурата, като е определен 

срок за приключване на работата до 21.02.2020 г. 

 

Комисията е в следния състав: 

Председател: Георги Янакиев – секретар на Община Костенец  

Членове: 

1. Полина Маринова Ваклина – младши експерт „Търговия, туризъм, транспорт“;  

2. Румен Николов Донкин – старши експерт „Счетоводител”. 

 

Всички редовни членове на комисията присъстваха на провежданите заседания. В 

хода на процедурата не са настъпили промени в състава на комисията, както и не са 

възникнали обстоятелства, налагащи промяна в срока за приключване на нейната работа.  

Кратко описание на работния процес, включващ обстоятелствата по чл. 60,     

ал. 1, т. 3 - т. 9 от ППЗОП. 

 

В указания в Обявлението на поръчката срок за подаване на оферти за участие в 

обществената поръчка, до 17:00 часа на 20.08.2019 г. са постъпили 2 (две) оферти, 

съгласно представения Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от следните участници: 



 
 

 

 

№ 

Наименование на 

участника 

Регистрационен 

номер на 

предложението 

Дата на 

получаване на 

предложението 

Час на 

получаване на 

предложението 

1. 

„АНГЕЛОВИ 2013” ООД 

- По обособена позиция №2 

- По обособена позиция №3 

92-А-188 12.08.2019 г. 14:53 ч. 

2. 

„ШАНС – 75 – 80” ООД 

- По обособена позиция №1 

- По обособена позиция №4 

92-Ш-7 20.08.2019 г. 14:25 ч. 

 

Първа фаза от работата на комисията (преглед по допустимост на участника) 

 

І. Първо заседание (публично) по отваряне на офертите: 

Публичното заседание по отваряне на постъпилата по процедурата оферта се 

проведе на датата и часа, посочени в Обявлението на поръчката. На публичното заседание 

на комисията присъстваха: 

1. Ангел Бойков Пенджуров – упълномощен представител на „Ангелови 2013” ООД; 

2. Иван Христов Иванов – упълномощен представител на „Шанс – 75 – 80” ООД. 

Други лица от кръга на правните субекти, на които визираната норма на ППЗОП 

предоставя правна възможност да присъстват при провеждането на публичните заседания 

по отваряне на опаковките, съдържащи офертите за участие в процедурите по ЗОП, не 

присъстваха/не изпратиха представители.  

 

Комисията получи офертата, за което бе съставен протокол по реда на чл. 48, ал. 6 

от ППЗОП, след което в хронологична последователност комисията извърши действията 

по чл. 51, ал. 8 и чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП:  

1. Участник № 1 „АНГЕЛОВИ 2013“ ЕООД 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена. Установи се наличие на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен непрозрачен и запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” по обособена позиция №2 и по обособена позиция №3. 

Комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери 

съответствието им с описа по чл. 47, ал. 4 от ППЗОП.  

2. Участник № 2 „ШАНС – 75 – 80” ООД 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена. Установи се наличие на документите 

по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен непрозрачен и запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” по обособена позиция №1 и по обособена позиция №4. 

Комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери 

съответствието им с описа по чл. 47, ал. 4 от ППЗОП.  

 

След така извършените действия, комисията приключи публичното заседание, като 

действията на Комисията са отразени в Протокол № 1.  

 

ІІ. Второ заседание (закрито) за проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП:  

На закрито заседание членовете на комисията бяха запознати с изготвения график за 

разглеждане и оценка на постъпилата оферта за участие в процедурата, след което се 

извърши проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 



 
 

 

Комисията констатира несъответствия и/или липса на информация в документите по 

чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, както следва: 

УЧАСТНИК № 1 „АНГЕЛОВИ 2013” ООД, с ЕИК 202437424: 

Дружеството се управлява и представлява от Мартин Ангелов Пенджуров. 

Посоченото лице е това, което по силата на чл. 54, ал. 2 от Закона за обществените поръчки 

във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки следва да декларира обстоятелства по чл. 54 и чл. 55 от Закона за обществените 

поръчки. Ангел Бойков Пенджуров – упълномощен представител на „Ангелови 2013” 

ООД, е подписал ЕЕДОП на дружеството и е отговорил на въпросите, свързани с 

обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55 от Закона за обществените поръчки, наличието на които 

са основания за отстраняване/изключване от процедурата.  

В ЕЕДОП участникът е декларирал, че няма да ползва  подизпълнител. В тази връзка 

и въз основа на декларираното обстоятелство се установи, че участника ще изпълнява сам 

и със собствени средства всички дейности, включени в предмета на поръчката. 

Комисията не констатира липси и непълноти в офертата, свързани с личното 

състояние на участника, както и изискванията, относно технически възможности и/или 

квалификация, които водят до основания за отстраняване. 

 УЧАСТНИК № 2  „ШАНС – 75 – 80” ООД, с ЕИК 131569082: 

Дружеството се управлява и представлява от Недялка Панкова Иванова. Посоченото 

лице е това, което по силата на чл. 54, ал. 2 от Закона за обществените поръчки във връзка 

с чл. 40, ал. 1, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки следва 

да декларира обстоятелства по чл. 54 и чл. 55 от Закона за обществените поръчки. Същото 

лице е подписало ЕЕДОП на дружеството и е отговорило на въпросите, свързани с 

обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55 от Закона за обществените поръчки, наличието на които 

са основания за отстраняване/изключване от процедурата.  

В ЕЕДОП участникът е декларирал, че няма да ползва  подизпълнител. В тази връзка 

и въз основа на декларираното обстоятелство се установи, че участника ще изпълнява сам 

и със собствени средства всички дейности, включени в предмета на поръчката. 

Комисията не констатира липси и непълноти в офертата, свързани с личното 

състояние на участника, както и изискванията, относно технически възможности и/или 

квалификация, които водят до основания за отстраняване. 

Комисията констатира, че Участника е представил Единен европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП), който не е по образец, утвърден с акт на Европейската 

комисия. В тази връзка, неговото цифровото подписване с квалифициран електронен 

подпис е недействително и не е възможно да бъде прието от комисията.  

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 

 

Участник № 2 „ШАНС – 75 – 80” ООД, с ЕИК 131569082, на основание чл. 54, 

ал. 8 и ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, следва да 

представи Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), попълнен 

задължително в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия и 

цифрово подписан (с квалифициран електронен подпис), в съответствие с изискванията 

на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки и условията на възложителя, съгласно 

изискване на възложителя, поставено в т. 3.3 от Раздел І. Изисквания при изготвяне и 

представяне на офертите от документацията за участие в обществената поръчка. 

Съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки, комисията определя срок от 5 /пет/ работни дни, считано от 

датата на получаване на протокола, за представяне на изискуемите документи. Те 

следва да бъдат представени в Община Костенец, град Костенец, ул. ”Иван Вазов” №2, 

„Център за услуги на граждани”, ет.1 в определения срок лично или по пощата. 



 
 

 

ІІІ. Трето заседание (закрито) по осъществяване правомощията си по чл. 54,    

ал. 12 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и за преценка 

за допустимост на техническото предложение по чл. 56, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки. 

Комисията направи следните 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

1. Участник, на който е указано допълнително представяне на документи - 1 

(един). 

2. Участник, представил допълнително документи – 1 (един), както следва: 

 „ШАНС – 75 – 80” ООД, с ЕИК 131569082  

3. Допълнително представените документи от „ШАНС – 75 – 80” ООД с входящ 

№92-Ш-7/23.08.2019 г. на Община Костенец са постъпили в срок от 5 (пет) работни дни, 

считано от датата на получаване на предходния протокол от участниците. 

След вече направените и протоколирани констатации по отношение наличието и 

редовността от формална страна на представените от участниците документи по чл. 39,    

ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и изтичане на срока 

за представяне на допълнителни документи, комисията пристъпи към проверка на 

съответствието на документите, включително допълнително представените, с 

изискванията за подбор, поставени от възложителя. 

Наличието и редовността на представените от участниците документи по чл. 39,    

ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, включително 

допълнително представените, и съответствието с минималните административни, 

финансови и технически изисквания за допустимост са, както следва: 

1. От „АНГЕЛОВИ 2013” ООД, с ЕИК 202437424, са представени всички 

изискващи се документи и те са редовни от формална страна. 

2. От „ШАНС – 75 – 80” ООД, с ЕИК 131569082, са представени всички 

изискващи се документи и те са редовни от формална страна. 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 

 

Допуска до разглеждане на техническото предложение в офертата на 

участниците, който отговаря на изискванията за подбор: 

1. „АНГЕЛОВИ 2013” ООД 

- По обособена позиция №2 

- По обособена позиция №3 

2. „ШАНС – 75 – 80” ООД 

- По обособена позиция №1 

- По обособена позиция №4 

 

Комисията продължи работата си по разглеждане на офертата на участниците и в 

съответствие с чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на техническите 

им предложения. Комисията направи следните 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

1. Офертата на участника „АНГЕЛОВИ 2013” ООД, съдържа Техническо 

предложение за изпълнение на поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на 

пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни 

схеми съгласно маршрутни разписания” /по образец/.  



 
 

 

2. Офертата на участника „ШАНС – 75 – 80” ООД, съдържа Техническо 

предложение за изпълнение на поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на 

пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни 

схеми съгласно маршрутни разписания” /по образец/. 

Комисията констатира, че предложението за изпълнение на Участник № 1 

„АНГЕЛОВИ 2013” ООД и Участник № 2 „ШАНС – 75 – 80” ООД отговарят на 

предварително обявените условия на Възложителя и допусна участниците до по-

нататъшно участие в процедурата. 

  

ІV. Четвърто заседание (закрито) за оценка на допуснатото на техническото 

предложение: 

Комисията определи оценките по Показател Т1 - Възрастов състав на 

автобусите, в съответствие с изискванията на възложителя, заложени в документацията. 

Предложения от участниците възрастов състав на автобусите и съответните оценки са 

както следва:  

1. „АНГЕЛОВИ 2013” ООД 

 По обособена позиция 2: 

- Автобус марка „Ивеко”, модел „Маго 59.12“ – 2000 г. 

- Автобус марка „Форд“, модел „Транзит“ – 2000 г. 

- Автобус марка „Рено, модел „Мастер“ – 2006 г.  

Оценка по показател Т1 по обособена позиция 2 – 23 точки. 

 По обособена позиция 3: 

- Автобус марка „СОРБ”, модел „9.5“ – 1998 г. 

- Автобус марка „Ивеко”, модел „49Е12“ – 1998 г. 

- Автобус марка „Рено“, модел „Мастер” – 2006 г. 

- Автобус марка „Фолксваген“, модел „Крафтер 2.5 ТДИ“ – 2007 г. 

Оценка по показател Т1 по обособена позиция 3 – 20 точки. 

 

2. „ШАНС – 75 – 80” ООД  

 По обособена позиция 1: 

- Автобус марка „Мерцедес“, модел „811“ – 1999 г. 

- Автобус марка „Ситроен Джъмпер” – 2004 г. 

- Автобус марка „Ситроен Джъмпер” – 2004 г. 

- Автобус марка „Ивеко“, модел „Маго 5912“ – 2002 г. 

- Автобус марка „Ивеко“, модел „Дейли 50Ц13“ – 2001 г. 

Оценка по показател Т1 по обособена позиция 1 – 20 точки. 

 По обособена позиция 4: 

- Автобус марка „Бова”, модел „ФХД 12340“ – 1999 г. 

- Автобус марка „Ивеко”, модел „Маго ЦЦ80“ – 2001 г. 

- Автобус марка „Ивеко”, модел „ЦЦ100“ – 2003 г. 

- Автобус марка „Ивеко“, модел „ЦЦ100“ – 2003 г. 

Оценка по показател Т1 по обособена позиция 4 – 20 точки. 

 

Комисията определи оценките съгласно Методиката за оценка на офертите, която 

е част от документацията за възлагане на настоящата обществена поръчка.  

Комисията единодушно гласува да допусне до отваряне и оценка на ценовото 

предложение на Участник № 1 „АНГЕЛОВИ 2013” ООД и Участник № 2 „ШАНС – 75 – 

80” ООД. 

 След извършване на горните действия и при спазване на условията по чл. 57, ал. 3 от 

ППЗОП бе насрочено публично заседание за отваряне на ценовите предложения. Това 

обстоятелство се съобщи на заинтересованите лица чрез съобщение в профила на купувача 

на Възложителя по реда на чл. 57, ал. 3  от ППЗОП.   



 
 

 

 V. Пето заседание (публично) за отваряне на ценовите предложения: 

 На публичното заседание, което се проведе на 29.08.2019 г., присъстваха: 

1. Ангел Бойков Пенджуров – упълномощен представител на „Ангелови 2013” ООД; 

2. Иван Христов Иванов – упълномощен представител на „Шанс – 75 – 80” ООД. 

Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване. 

 

1. Председателят на Комисията отвори плика с надпис „Предложени ценови 

параметри“ към офертата на Участник № 1 „АНГЕЛОВИ 2013” ООД и съобщи 

предложената за изпълнение на поръчката цена на билета от началния до крайния пункт 

на маршрута, както следва: 

1.1. За Обособена позиция №2 по автобусна линия гр. Костенец – гр. Момин проход 

в размер на: 0.80 лв. /осемдесет стотинки/ с ДДС и по автобусна линия гр. Костенец –     

с. Горна Василица в размер на 2.00 лв. /два лева/ с ДДС. 

Приложена е информация за цените на билетите до всяко населено място от 

началния до крайния пункт на маршрута по линията. 

 

1.2. За Обособена позиция №3 по автобусна линия гр. Костенец – с. Костенец в 

размер на: 1.00 лв. /един лев/ с ДДС, по автобусна линия гр. Костенец – с. Очуша в размер 

на 2.50 лв. /два лева и петдесет стотинки/ с ДДС и по автобусна линия гр. Костенец – 

курортен комплекс Пчелински бани в размер на 1.60 лв. /един лев и шестдесет стотинки/ 

с ДДС. 

Приложена е информация за цените на билетите до всяко населено място от 

началния до крайния пункт на маршрута по линията. 

 

2. Председателят на Комисията отвори плика с надпис „Предложени ценови 

параметри“ към офертата на Участник № 2 „ШАНС – 75 – 80” ООД и съобщи 

предложената за изпълнение на поръчката цена на билета от началния до крайния пункт 

на маршрута, както следва: 

2.1. За Обособена позиция №1 по автобусна линия гр. Костенец – гр. Самоков в 

размер на: 4.50 лв. /четири лева и петдесет стотинки/ с ДДС, по автобусна линия             

гр. Костенец – гр. Долна баня в размер на 1.50 лв. /един лев и петдесет стотинки/ с ДДС 

и по автобусна линия гр. Костенец – с. Радуил в размер на 3.00 лв. /три лева/ с ДДС. 

Приложена е информация за цените на билетите до всяко населено място от 

началния до крайния пункт на маршрута по линията. 

2.2. За Обособена позиция №4 по автобусна линия с. Костенец – гр. София в размер 

на: 6.50 лв. /шест лева и петдесет стотинки/ с ДДС и по автобусна линия гр. Костенец – 

гр. София в размер на 6.00 лв. /шест лева/ с ДДС. 

Приложена е информация за цените на билетите до всяко населено място от 

началния до крайния пункт на маршрута по линията. 

 

С това приключи публичното заседание, като действията на Комисията са закрепени 

в Протокол № 3.  

 

 VІ. Шесто (закрито) заседание: 

На закрито заседание комисията провери дали Ценовите предложения на 

участниците са подготвени и представени в съответствие с изискванията на 

документацията за участие в процедурата. Комисията извърши проверка на ценовите 

предложения на участниците и установи следното: 

1.1. Участник № 1 „АНГЕЛОВИ 2013” ООД е представил Ценово предложение по 

Образец № 5.  

Комисията допуска участника до оценка на ценовото предложение, съгласно 

утвърдената с документацията методика за комплексна оценка. 



 
 

 

1.2. Участник № 2 „ШАНС – 75 – 80” ООД е представил Ценово предложение по 

Образец № 5.  

Комисията допуска участника до оценка на ценовото предложение, съгласно 

утвърдената с документацията методика за комплексна оценка. 

 

Комисията не приложи разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, поради невъзможност 

да се извърши математическо съотнасяне на стойността на предложената цена на 

съответния участник към средната стойност на други ценови предложения, тъй като е 

допуснат само един участник. 

 

Предвид така констатираните факти от „Ценовото предложение” на допуснатите 

участници „АНГЕЛОВИ 2013” ООД, с ЕИК 202437424 и „ШАНС – 75 – 80” ООД, с 

ЕИК 131569082, поради и в резултат на прилагане на Методиката и критерии за оценяване 

на подадените оферти за определяне на комплексната оценка на офертите Методиката за 

определяне на комплексната оценка на офертите към Документацията за участие, 

комисията определи следните точки на допуснатите участниците по обособените позиции: 

 По показател 2 - отразяващ броя точки за оценка на – Цена на билета за единично 

пътуване по цялото направление – Т2:  

По обособена позиция №1:  

„ШАНС – 75 – 80” ООД – 50 точки  

По обособена позиция №2: 

„АНГЕЛОВИ 2013” ООД – 50 точки 

По обособена позиция №3:  

„АНГЕЛОВИ 2013” ООД – 50 точки  

По обособена позиция №4: 

„ШАНС – 75 – 80” ООД – 50 точки 

 

В същото закрито заседание комисията формира комплексната оценка на 

участниците по обособените позиции, допуснати до оценка и с отворен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, както следва: 

По обособена позиция №1: 

 „ШАНС – 75 – 80” ООД, с ЕИК 131569082  

- с комплексна оценка 70 точки   

 По обособена позиция №2: 

 „АНГЕЛОВИ 2013” ООД, с ЕИК 202437424   
- с комплексна оценка 73 точки    

 По обособена позиция №3:    

 „АНГЕЛОВИ 2013” ООД, с ЕИК 202437424     

- с комплексна оценка 70 точки    

 По обособена позиция №4:   

 „ШАНС – 75 – 80” ООД, с ЕИК 131569082    
- с комплексна оценка 70 точки  

 

Втора фаза от работата на комисията, класиране и предложения към 

Възложителя: 

 

Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане на техническото 

предложение и ценовото предложение на участниците, подробно описани в протоколите 

от работата на комисията, на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията реши да 

направи следните предложения: 

  

Предложения на Комисията: 



 
 

 

Предвид извършеното класиране и на основание чл. 60, ал. 1, т. 9 от ППЗОП 

Комисията взе решение да предложи на Възложителя за изпълнител на обществена 

поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии 

от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно 

маршрутни разписания”, открита с Решение №РД-04-300 от 30.07.2019 г. на кмета на 

община Костенец, уникален номер на поръчката в РОП 00484-2019-0005, да бъде избран 

участника, класиран на първо място по обособените позиции, както следва: 

 

1. Участник № 1 „АНГЕЛОВИ 2013” ООД, с ЕИК 202437424 

По обособена позиция №2: 

- с комплексна оценка 73 точки    

По обособена позиция №3:    

- с комплексна оценка 70 точки   

  

2. Участник № 2 „ШАНС – 75 – 80” ООД, с ЕИК 131569082  

По обособена позиция №1: 

- с комплексна оценка 70 точки   

По обособена позиция №4:    

- с комплексна оценка 70 точки 

 

В съответствие с чл. 60, ал. 2 от ППЗОП към настоящия доклад прилагаме 

протоколите, отразяващи работата на комисията – Протокол № 1, Протокол № 2 и 

Протокол № 3. 

 

На основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП и чл. 60, ал. 3 от ППЗОП комисията, назначена с 

Ваша Заповед №РД-04-349/21.08.2019 г., Ви предава настоящия протокол-доклад за 

утвърждаване заедно с цялата документация по процедурата. 

 

Настоящият протокол се изготви на 29.08.2019 г. и се подписа от членовете на 

комисия, назначена със Заповед №РД-04-349/21.08.2019 г. на Кмета на Община Костенец, 

както следва:  

 

Приложения: 
1. График за работата на Комисията, изготвен от Председателя; 

2. Протокол № 1 от 21.08.2019 г; 

3. Протокол № 2 от 26.08.2019 г.; 

4. Протокол № 3 от 29.08.2019 г.; 

5. 2 бр. оферти от участници по Регистъра на постъпилите оферти; 
6. Документация за участие в процедурата; 

7. Протокол от Регистъра на получените оферти. 

 

 

Председател:  

Георги Янакиев: ............/П/................ 
(заличен подпис чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

Членове: 

1. Полина Ваклина: ........./П/.................... 
(заличен подпис чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

2. Румен Донкин: ......./П............................ 
(заличен подпис чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД) 


