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П Р О Т О К О Л №1

на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 
от дейността на комисия, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-248/17.07.2018 г. на Кмета

на СО-район „Слатина”

Днес, 17.07.2018 година в 11.00 часа, комисия, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09- 
248/17.07.2018 г. на Кмета на район „Слатина” в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Силва Джелепова -  заместник-кмет на район „Слатина”;
И ЧЛЕНОВЕ: 2. Елена Димитрова - директор на Детска градина № 61 „Шарено петле”;

3. София Минева -  директор на Детска градина № 62 „Зорница”;
4. Стефка Любомирова -  началник на отдел „Образование, култура, 
социални дейности и спорт” при район „Слатина”;
5. Галннка Ангелова -  началник на отдел „Финансово -  счетоводни 
дейности” при район „Слатина”;
6. д-р Кремена Стоева -  началник на отдел „ОЛКМ”, в Дирекция „Контрол 
на храните” при ЦУ на БАБХ;
7. Ивелина Симеонова - главен счетоводител в „Други дейности по 
образованието” при район „Слатина”;
8. Венцислав Дъбов -  главен юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно 
обслужване” при район „Слатина” -  правоспособен юрист /резервен член/;
9. Виолета Спасова -  старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно 
обслужване” при район „Слатина” -  правоспособен юрист;

се събра да извърши подбор на участниците, да разгледа, оцени и класира постъпилите 
предложения за участие в открита процедура с предмет: „Доставка на хранителни стоки на едро 
за нуждите на детски градини и детски ясли на територията на район „Слатина”, открита с 
Решение № РСЛ18-ДИ05-235/ 29.05.2018 г. и Обявление № РСЛ18-ДИ05-235-/1/29.05.2018г. на 
Кмета на Столична община - район „Слатина“, изменена с Решение за одобряване на обявление 
за изменение или допълнителна информация № РСЛ18-ДИ05-235-/8/12.06.2018г. на Кмета на 
Столична община - район „Слатина“, уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП № 01272-2018-0002.

На заседанието на комисията не присъстваха всички редовни членове и привличането на 
резервни членове от състава на комисията бе необходимо. Г-жа Венета Георгиева - началник на 
отдел „ПНО” в район „Слатина” е в отпуск за временна неработоспособност, считано от 
16.07.2018г. до 18.07.2018г. -  болничен лист Ш Е20181097820. На нейно място е привлечен 
резервен член, определен със Заповед № РСЛ18-РД09-248/17.07.2018 г. на Кмета на район 
„Слатина” -  Венцислав Дъбов -  главен юрисконсулт на отдел „ПНО”.

Комисията започна своята работа в 11.00 часа. На отварянето на офертите присъстваха 
следните лица, представители на участниците в процедурата:

1. Бойка Добрева — изпълнителен директор на „КООП-ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ” АД, ЕИК 
121837308;

2. Цветан Начев -  упълномощен представител на „Панда-И.П.” ЕООД, ЕИК 131318482, с 
изрично писмено пълномощно от 16.07.2018г. от управителя на дружеството Ивайло 
Пандов;
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3. Любов Василкова -  упълномощен представител на „Йит Уел” ЕАД, ЕИК 131449898, като 
водещ партньор в Обединение „Доставка на храни С2018” , с изрично писмено 
пълномощно от 16.07.2018г. от представляващия обединението Елза Янева;

Председателят г-жа Силва Джелепова -  заместник-кмет в район „Слатина” запозна 
членовете на комисията и присъстващите представители на участниците в процедурата със 
съдържанието на Заповед № РСЛ18-РД09-248/17.07.2018 г. на Възложителя - Кмета на Столична 
община - район „Слатина”. В процедурно установения срок — 17.00 часа на 16.07.2018 г. в 
деловодството на районната администрация са постъпили 3 оферти.

На 17.07.2018 г. от деловодството на СО-район „Слатина” са предадени на председателя на 
комисията регистъра на постъпилите оферти и 3 /три/ броя оферти за участие в процедурата. За 
приемо-предаването на офертите е съставен протокол по реда на чл. 48, ал.6 от ППЗОП.

След откриването на заседанието, всички присъстващи лица вписаха данните си в 
представения от председателя на комисията присъствен списък. До изтичането на крайния срок 
за получаване на оферти - до 17:00 часа на 16.07.2018 г„ в деловодството на район „Слатина” са 
постъпили следните оферти:

1. Оферта Я® 1, с вх. № РСЛ18-ТД26-1426/12.07.2018 г., подадена в 16.22 часа от „КООП 
- ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ” АД, ЕИК 121837308, със седалище и адрес на управление: 
гр. София, район „Красна поляна”, бул. „Никола Мушанов” № 116;

2. Оферта № 2, с вх. № РСЛ 18-ТД26-1440/16.07.2018 г., подадена в 16.04 часа от 
„ПАНДА-И.П.” ЕООД, ЕИК 131318482, със седалище и адрес на управление: гр 
София, район „Искър”, бул. „Проф. Цветан Лазаров” Я® 33, ет.З, ап. 10;

3. Оферта Яз 3, с вх. Яа РСЛ18-ТД26-1441/16.07.2018 г., подадена в 16.04 часа от 
Обединение „Доставка на храни С2018”, с адрес: гр. София, район „Лозенец”, ул. 
„Галичица” Яа 37, вх. Б, ет.1, офис 3;

След запознаване със списъка с участниците, всички членове на Комисията подписаха 
декларация в съответствие с изискванията начл. 103, ал, 2 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 8 и ал. 
13 от ППЗОП.

I. КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ 
В ПРОЦЕДУРАТА ПО РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ, КАКТО СЛЕДВА:

1.1. Оферта № РСЛ18-ТД26-1426/12.07.2018 г., подадена в 16,22 яаса от „КООП - 
ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ” АД, ЕИК 121837308. Комисията установи, че офертата е 
подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 
Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна 
опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка 
са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на 
отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, 
ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение 
на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха 
подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от 
ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 
представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 
предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Господин 
Цветан Начев -  упълномощения представител на „ПАНДА- И.П.” ЕООД положи подпис 
на всяка страница от техническото предложение и върху плика с надпис „Предлагани 
ценови параметри”.

1.2.Оферта вх. Я® РСЛ18-ТД26-1440/16.07.2018 г., подадена в 16.04 часа от „ПАНДА- 
И.П.” ЕООД, ЕИК 131318482. Комисията установи, че офертата е подадена в 
съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 
При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен
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към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. 
В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 
запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 
ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 
предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха 
подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от 
ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 
представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 
предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Госпожа 
Любов Василкова -  упълномощения представител на „Йит Уел” ЕАД, като водещ 
партньор в Обединение „Доставка на храни С2018” положи подпис на всяка страница от 
техническото предложение и върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

I. 3 .Оферта вх. № РСЛ18-ТД26-1441/16.07.2018 г., подадена в 16.04 часа от Обединение 
„Доставка на храни С2018”. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие 
с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка 
на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 
комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 
на чл, 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с 
надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка 
страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 
поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима 
членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани 
присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 
в процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани 
ценови параметри" на участника. Госпожа Бойка Добрева -  изпълнителен директор на 
„КООП-ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ” АД, ЕИК 121837308 положи подпис на всяка страница 
от техническото предложение и върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

След извършване на гореописаните действия, съгласно чл. 54, ал. 6 от ППЗОП, 
приключи публичната част от заседанието на комисията и присъстващите представители 
на участници в процедурата напуснаха залата.

Комисията продължи работата си в закрито заседание на 19.07.2018г. в 10.00 часа.

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТИТЕ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЛИЧНОТО 
СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

В съответствие и в изпълнение на чл. 54, ал.7 и ал. 8 от ППЗОП, Комисията извърши 
проверка за съответствието на представените документи с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, като провери и за пълнотата на представените 
документи, съобразно изискванията на документацията за участие в процедурата, въз основа на 
което подробно посочва констатираните липси, непълноти или несъответствия на информацията, 
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 
личното състояние или критериите за подбор, както следва:

11,1. Оферта № РСЛ18-ТД26-1426/12.07.2018 г., подадена в 16.22 часа от „КООП - 
ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ” АД, ЕИК 121837308.

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане 
на обществената поръчка с предмет: „Доставка на хранителни стоки на едро за нуждите на 
детски градини и детски ясли на територията на район „Слатина”, проведена на 17.07.2018 
г. от 11:00 ч. в заседателната зала на район „Слатина”:
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ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ л и ч н о т о  
СЪСТОЯНИЕ и  КРИТЕРИИТЕ ЗА 
ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ОФЕРТА № РСЛ18-ТД26-1426/12.07.2018 г., 
подадена в 16.22 часа от „КООП - ТЪРГОВИЯ И 
ТУРИЗЪМ” АД, ЕИК 121837308

1. Опис на представените документи 
-  (Образец JV« 1)

Участникът е представил опис на представените 
документи по Образец № 1 на Възложителя от 
09.07.2018г., подписан от изпълнителния директор 
Бойка Добрева, в оригинал - 2 стр.

2. Информация, относно личното състояние и критериите за подбор:
2.1. Единен европейски документ за 
обществени поръчки (ЕЕДОП) в 
съответствие с изискванията на закона 
и условията на възложителя, а когато 
е приложимо - ЕЕДОП за всеки от 
членовете в обединението, което не е 
юридическо лице, за всеки 
подизпълнител и за всяко лице, чиито 
ресурси ще бъдат ангажирани в 
изпълнението на поръчката В 
изпълнение на чл, 67, ал. 4 от Закона

Участникът е представил ЕЕДОП на магнитен 
носител по Образец № 2 на Възложителя, подписан с 
електронен подпис на 06.07.2018г. от изпълнителния 
директор Бойка Добрева;

за обществените поръчки, считано от 
01.04.2018 г. ЕЕДОП се предоставя в 
електронен вид по образец, утвърден е 
акт на Европейската комисия. 
(Образец № 2);
2.2. Документи за доказване на 
предприетите мерки за надеждност, 
когато е приложимо;

Неприложимо

2.3. Документите по чл. 37, ал. 4 от 
ППЗОП /в случай, че участникът е 
обединение/;

Неприложимо

3. Техническо предложение, съдържащо:
3.1. Документ за упълномощаване, 
когато лицето, което подава офертата, 
не е законният представител на 
участника;

Неприложимо

3.2. Предложение за изпълнение на 
поръчката, съгласно изискванията на 
Възложителя -  (Образец № 3);

Участникът е представил Предложение за изпълнение 
на поръчката по Образец № 3 на Възложителя, 
подписано от изпълнителния директор Бойка Добрева 
на 09.07.2018г. -  49 стр. в оригинал;

3.3. Декларация за съгласие с клаузите 
на приложения проект на договор -  
(Образец № 4);

Участникът е представил Декларация по Образец № 4 
на Възложителя, подписана от изпълнителния 
директор Бойка Добрева на 09.07.2018г. -  1 стр. в 
оригинал;

3.4. Декларация за срока на валидност 
на офертата -  (Образец № 5);

Участникът е представил Декларация по Образец № 5 
на Възложителя, подписана от изпълнителния 
директор Бойка Добрева на 09.07.2018г. -  1 стр. в 
оригинал;
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3.5. Декларация за конфиденциалност 
по чл. 102 от ЗОП (по преценка на 
участника) -  (Образец № 6);

Участникът е представил Декларация по Образец № 6 
на Възложителя, подписана от изпълнителния 
директор Бойка Добрева на 09.07.2018г. -  1 стр. в 
оригинал;

3.6. Таблици за съответствие към 
техническото предложение (Образец 
№7)

Участникът е представил Таблици за съответствие 
към техническото предложение, подписани от 
изпълнителния директор Бойка Добрева на 
09,07.2018г. -  160 стр. в оригинал;

3.7. Протоколи за изпитване от 
акредитирана лаборатория за всеки 
продукт от поръчката.

Участникът е представил Сертификати за 
акредитация, издадени от ИА БСА, съгласно 
изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 
17025:2006, ведно с Протоколи от изпитване към тях 
-  общо 63 стр. в оригинал;

4. Ценово предложение, в отделен 
запечатан непрозрачен плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри” 
(Образец № 8)

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

5. Други документи 1. Справка-декларация за техническите съоръжения и 
мерки за гарантиране на качеството от 09.07.2018г,, 
подписана от изпълнителния директор Бойка Добрева 
-  1 стр. в оригинал;
2. Удостоверение за регистрация на обект за търговия 
на едро с храни 05215 от 27.01.2012г., издадено от 
ОДБХ- София-град, ведно със списък на групите 
храни -  общо 3 стр. заверено копие;
3. Договор за наем на недвижим имот № 119 от 
22.12.2014г., сключен между Централен коопераивен 
съюз и „КООП - ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ” АД, 
ведно с анекс към него от 02.01.2018г. -  общо 5 стр. 
заверено копие;
4. Сертификат FSMS-3262-2016 за система за 
управление на безопасността на хранителни продукти 
ISO 22000:2005, валиден до 11.05.2019г. -  1 стр. 
заверено копие;
5. Сертификат за акредитация №  R-083 за стандарт 
ISO/IEC 17021-1:2015 и стандарт ISO/TS 22003:2013, 
издаден от Словашка национална служба за 
акредитация, валиден до 21.09.2020г. - оригинал на 
английски език и превод- общо 2 стр. заверено копие;
6. Сертификат № QMS-3251-2016 за система за 
управление на качеството ISO 9001:2008, валиден до 
03.05.2019г. -  1 стр. заверено копие;
7. Сертификат за акредитация № Q-061 за стандарт 
ISO/IEC 17021-1:2015 и стандарт ISO/IEC TS 17021- 
3:2013, издаден от Словашка национална служба за 
акредитация, валиден до 21.09.2020г. - оригинал на 
английски език и превод - общо 2 стр. заверено копие;
8. Списък на транспортните средства, които 
участникът ще осигури за изпълнение на поръчката за 
целия срок на договора, подписан от изпълнителния 
директор Бойка Добрева на 09.07.2018г. -  2 стр. в 
оригинал;
9. Свидетелство за регистрация на МПС част I № 
005279115/15.06.2012г., изд. от МВР, 1 стр. заверено
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копие;
10. Удостоверение за регистрация на транспортно 
средство № 7727/10.05.2016г. изд. от БАБХ - ОДБХ,
1 стр. заверено копие;
11. Свидетелство за регистрация на МПС част 1 № 
007208966/02.09.2015г., изд. от МВР, 1 стр. заверено 
копие;
12. Удостоверение за регистрация на транспортно 
средство № 7457/24.09.2015г. изд. от БАБХ - ОДБХ,
1 стр. заверено копие;
13. Свидетелство за регистрация на МПС част I № 
005538602/10.12.2012г., изд, от МВР, 1 стр, заверено 
копие;
14. Договор за наем на товарен автомобил от 
28.05.2018г. между „Македония - Снаб” ЕООД и 
„КООП - ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ” АД -  3 стр,, 
заверено копие;
15. Свидетелство за регистрация на МПС част I № 
007576941/25.05.2016г., изд. от МВР, 1 стр. заверено 
копие;
16. Удостоверение за регистрация на транспортно 
средство № 7816/07.07.2016г. изд. от БАБХ - ОДБХ, 
1 стр. заверено копие;
17. Договор за наем на товарен автомобил от 
25.06.2018г. -  между „Морски дар 09” ЕООД и 
„КООП - ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ” АД 3 стр., 
заверено копие;
18. Свидетелство за регистрация на МПС част I № 
005293006/19.07.2012г„ изд. от МВР, 1 стр. заверено 
копие;
19. Удостоверение за регистрация на транспортно 
средство Ns 5867/21.02.201 Зг. изд. от БАБХ - ОДБХ, 
1 стр. заверено копие;
20. Договор за наем на товарен автомобил от
28.05.2018г. -  между „Оберон - X” ООД и „КООП - 
ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ” АД - 3 стр., заверено 
копие;
21. Договор за наем на товарен автомобил от
28.05.2018г. -  между „СуиКо” ЕООД и „КООП - 
ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ” АД - 3 стр., заверено 
копие;
22. Договор за наем на товарен автомобил от
28.05.2018г, -  между Кооперация „Окръжен
кооперативен съюз - София” и „КООП - ТЪРГОВИЯ 
И ТУРИЗЪМ” АД - 3 стр., заверено копие;
23. Договор за наем на товарен автомобил от 
02.01.2018г. -  между „Районен Кооперативен съюз - 
Пловдив” и „КООП - ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ” АД - 
3 стр., заверено копие;
24. Пълномощно от Бойка Добрева, като изп. 
директор на „КООП - ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ” АД 
за Веселин Свиленски, с нотариално заверен подпис, 
с per. № 3629 от 20.03.2018г. по описа на нотариус 
per. № 042 - 2 стр. заверено копие;
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II. 1.1 След разглеждане на документите, комисията констатира, че не са представени 
всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за лично състояние и 
не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и несъответствия:

1. Представен е еЕЕДОП от участника на магнитен носител, по Образец № 2 на 
Възложителя, подписан с електронен подпис на 06.07.2018г. от изпълнителния 
директор Бойка Добрева. Електронното подписване е извършено от изпълнителния 
директор на дружеството, но липсват подписи на останалите лица, посочени в чл. 40, 
ал. 2, т. 4 от ППЗОП. Съгласно извършена служебна справка от Търговския регистър 
към Агенция по вписванията, членове на Съвета на директорите на участника „КООП 
- ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ” АД са лицата: Лазар Николов Филчев, Бойка Иванова 
Добрева, Добринка Костадинова Аджемлерска-Люцканова, Бранимир Димитров 
Дивинисиев, Васил Димитров Буковски, Снежана Асенова Лазарова, Веселин 
Любенов Свиленски и Петър Иванов Стефанов.

2. В част IV „Критерии за подбор”, раздел А „Годност” на представения еЕЕДОП е 
посочено, че икономическият оператор е вписан в съответните професионални 
регистри в държавата членка на установяване. Участникът не е описал информация за 
обекта за търговия на едро с хранителни продукти, с който разполага. Такова 
изискване е изрично поставено от възложителя в раздел 111,1.1 от обявлението за 
обществена поръчка.

3. Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние” на 
представения еЕЕДОП е посочено числото 3583 за Коефициент на обща ликвидност: 
съотношение между текущи активи (1161 хил.лв.) и текущи задължения (324 хил.лв.). 
Видно от декларираните от участника финансови показатели за текущи активи и 
задължения, коефициентът е грешен.

4. Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние”,
Финансови съотношения на представения еЕЕДОП е посочено числото 2846 за 
Коефициент на бърза ликвидност: съотношение между "Вземания (821
хнл.лв.+краткосрочни инвестиции (0 лева)+ парични средства (101 хил.лв.)/Текугци 
задължения (324 хил.лв.). Видно от декларираните от участника финансови показатели 
посоченият коефициент е грешен.

5. В част IV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 
способности” от еЕЕДОП „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ 
липсва посочване на транспортни средства, които ще бъдат на разположение на 
участника за изпълнение на поръчката.

II.1.2. Водена от горните констатации и на основание, чл. 54, ал, 8, във вр. с ал. 9 от 
ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол следните документи:

Участникът да представи еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от лицата по чл. 40, ал. 
2, т. 4 от ППЗОП - всички членове на Съвета на директорите на дружеството в изискуемия 
формат, съгласно указанията на Възложителя, посочени в точка 2 „Информация, относно 
личното състояние и критериите за подбор” подточка 2.1. „Единен европейски документ за 
обществени поръчки (ЕЕДОП)” от част V „Указания за подготовка и представяне на офертите”. 
Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 
29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, чрез използване на 
осигурената от Европейската Комисия безплатна услуга -  информационна система за еЕЕДОП. 
Достъпът за системата е чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ 
Електронни услуги на Европейската комисия, както и на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd. 
Необходимо е участникът да използва образеца към документацията за участие в процедурата, 
публикуван на профила на купувача.

В съответствие с констатациите по-горе участникът следва да попълни коректно следните 
части на ЕЕДОП:
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- В част IV „Критерии за подбор”, раздел А „Годност” да се попълни информация за 
обекта за търговия на едро с хранителни продукти, с който разполага.

- В Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние” да 
посочи точна стойност на Коефициент на обща ликвидност и на Коефициент на бърза 
ликвидност.

- В част IV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности”, 
„Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ да посочи транспортните средства, 
които ще бъдат на негово разположение за изпълнение на поръчката.

На основание чл. 67, ал. 5 ЗОП, с цел доказване съответствието си с критериите за подбор, 
участникът следва да представи заверени копия на следните документи:

1. Годишен финансов отчет, в това число отчет за приходите и разходите за 2015г„ 2016г. и 
2017г. Документите са необходими за доказване на декларирания в част IV, раздел Б 
„Икономическо и финансово състояние” от еЕЕДОП оборот в сферата, попадаща в обхвата на 
поръчката за приключилите финансови години 2015, 2016 и 2017.

2. Годишен финансов отчет, в това число счетоводен баланс, за 2017г. Посоченият документ се 
изисква за доказване декларираните в част IV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние” 
от еЕЕДОП коефициент на обща ликвидност (К ол) и Коефициент на бърза ликвидност (К бл) 
съгласно изискванията на Възложителя в документацията.

П.2. Оферта № РСЛ18-ТД26-1440/16.07.2018 г., подадена в 16.04 часа от „ПАНДА- 
И.П ” ЕООД, ЕИК 131318482

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 
обществената поръчка с предмет: „Доставка на хранителни стоки на едро за нуждите на 
детски градини и детски ясли на територията на район „Слатина”, проведена на 17.07.2018 
г. от 11:00 ч. в заседателната зала на район „Слатина”:

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ личното  
СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 
ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ОФЕРТА № РСЛ18-ТД26-1440/16.07.2018 г., 
подадена в 16.04 часа от „ПАНДА-И.П.” ЕООД, 
ЕИК 131318482

1. Опис на представените документи 
-  (Образец № 1)

Участникът е представил опис на представените 
документи по Образец № 1 на Възложителя от 
16.07.2018г., подписан от управителя Ивайло 
Пандов, в оригинал - 9 стр.

2. Информация, относно личното състояние и критериите за подбор:
2.1. Единен европейски документ за 
обществени поръчки (ЕЕДОП) в 
съответствие с изискванията на закона 
и условията на възложителя, а когато 
е приложимо - ЕЕДОП за всеки от 
членовете в обединението, което не е 
юридическо лице, за всеки 
подизпълнител и за всяко лице, чиито 
ресурси ще бъдат ангажирани в 
изпълнението на поръчката В 
изпълнение на чл. 67. ал. 4 от Закона

Участникът е представил ЕЕДОП на магнитен 
носител по Образец № 2 на Възложителя, подписан с 
електронен подпис на 06.07.2018г. от управителя 
Ивайло Пандов;

за обществените поръчки, считано от 
01.04.2018 г. ЕЕДОП се предоставя в 
електронен вид по образец, утвърден с 
акт на Европейската комисия.
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(Образец № 2);
2.2. Документи за доказване на 
предприетите мерки за надеждност, 
когато е приложимо;

Неприложимо

2.3. Документите по чл. 37, ал. 4 от 
ППЗОП /в случай, че участникът е 
обединение/;

Неприложимо

3. Техническо предложение, съдържащо:
ЗЛ. Документ за упълномощаване, 
когато лицето, което подава офертата, 
не е законният представител на 
участника;

Неприложимо

3.2. Предложение за изпълнение на 
поръчката, съгласно изискванията на 
Възложителя -  (Образец № 3);

Участникът е представил Предложение за изпълнение 
на поръчката по Образец Ns 3 на Възложителя, 
подписано от управителя Ивайло Пандов на 
16.07.2018г. -  33 стр. в оригинал;

3.3. Декларация за съгласие с клаузите 
на приложения проект на договор -  
(Образец № 4);

Участникът е представил Декларация по Образец № 4 
на Възложителя, подписана от управителя Ивайло 
Пандов на 16.07.2018г. -  1 стр. в оригинал;

3,4. Декларация за срока на валидност 
на офертата -  (Образец Ns 5);

Участникът е представил Декларация по Образец Ns 5 
на Възложителя, подписана от управителя Ивайло 
Пандов на 16.07.2018г. -  1 стр. в оригинал;

3.5. Декларация за конфиденциалност 
по чл. 102 от ЗОП (по преценка на 
участника) -  (Образец Ns 6);

Участникът е представил Декларация по Образец Ns 6 
на Възложителя, подписана от управителя Ивайло 
Пандов на 16.07.2018г. -  1 стр. в оригинал;

3.6. Таблици за съответствие към 
техническото предложение (Образец 
Ns 7)

Участникът е представил Таблици за съответствие 
към техническото предложение, подписани от 
управителя Ивайло Пандов на 16.07.2018г. -  
259 стр. в оригинал;

3.7. Протоколи за изпитване от 
акредитирана лаборатория за всеки 
продукт от поръчката.

Участникът е представил Протоколи от изпитване 
към тях -  общо 122 стр. заверени копия;

4. Ценово предложение, в отделен 
запечатан непрозрачен плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри” 
(Образец Ns 8)

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

5. Други документи Не са представени

За притежаването на внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001 
съгласно Раздел „Критерии за подбор”, подраздел 3 „Технически възможности иквалификации”, 
точка 3 Л .1. от документцията за участие, комисията е извършена служебна справка в сайт с пряк 
и безплатен достъп на посочения в еЕЕДОП на участника линк и е установила, че участникът 
притежава Сертификат TRBA 1000162 по стандарт БДС EN ISO 9001:2015;

За притежаването на внедрена система за управление на безопасността на храните EN 
ISO 22000 съгласно Раздел „Критерии за подбор”, подраздел 3 „Технически възможности 
иквалификадии”, точка ЗЛ.2. от документцията за участие, комисията е извършила служебна 
справка в сайт с пряк и безплатен достъп на посочения в еЕЕДОП на участника линк и е 
установила, че участникът притежава Сертификат TRBA 180 0003 по стандарт БДС EN ISO 
22000:2006;
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II.2.1, След разглеждане на документите, комисията констатира, че не са представени 
всички необходими документи, участникът не отговаря на изискванията за лично състояние и не 
съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и несъответствия:

1.В част IV „Критерии за подбор”, Раздел А „Годност” на представения ЕЕДОП е 
посочено, че икономическият оператор е вписан в съответните професионални регистри в 
държавата членка на установяване. Участникът не е описал информация за обекта за 
търговия на едро с хранителни продукти, с който разполага. Такова изискване е изрично 
поставено от възложителя в раздел III .1.1 от Обявлението за обществена поръчка.

II.2.2. Водена от горните констатации и на основание, чл. 54, ап. 8, във вр. с ал. 9 от ППЗОП 
комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол следните документи:

ЕЕДОП, в който в част IV „Критерии за подбор”, раздел А „Годност” да се попълни 
информация за обекта за търговия на едро с хранителни продукти, с който разполага.

На основание чл. 67, ал. 5 ЗОП, с цел доказване съответствието си с критериите за подбор, 
участникът следва да представи заверено копие от следните документи:

1. Декларация-описание на обекта/ обектите, регистрирани по чл. 12 от ЗХ, от които се 
извършва дейността, както и удостоверение за регистрация по чл. 12 ЗХ на обект за 
търговия на едро с храни с обхват на регистрацията, включващ всички групи храни от 
предмета на поръчката, издадено от съответната ОДБХ на името на участника.

2. Годишен финансов отчет, в това число отчет за приходите и разходите за 2015г„ 2016г. 
и 2017г. Документите са необходими за доказване на декларирания в част IV, раздел Б: 
Икономическо и финансово състояние от ЕЕДОП оборот в сферата, попадаща в обхвата 
на поръчката за приключилите финансови години 2015, 2016 и 2017.

3. Годишен финансов отчет, в това число счетоводен баланс, за 2017г. Посоченият 
документ се изисква за доказване декларираните в част IV, раздел Б: Икономическо и 
финансово състояние от еЕЕДОП коефициент на обща ликвидност (К ол) и Коефициент 
на бърза ликвидност (К бл) съгласно изискванията на Възложителя в документацията.

II. 3. Оферта № РСЛ18-ТД26-1441/16.07.2018 г., подадена в 16.04 часа от Обединение 
„Доставка на храни С2018”.;

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 
обществената поръчка с предмет: „Доставка на хранителни стоки на едро за нуждите на 
детски градини и детски ясли на територията на район „Слатина”, проведена на 17.07.2018 
г. от 11:00 ч. в заседателната зала на район „Слатина”:

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ личното  
СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 
ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ОФЕРТА № РСЛ18-ТД26-1441/16.07.2018 г., 
подадена в 16.04 часа от Обединение „Доставка на 
храни С2018”. Участници в обединението:
„Ийт уел” ЕАД, ЕИК 131449898 и 
„Маркенбутер” ЕООД, ЕИК 103563528

1. Опис на представените документи 
-  (Образец № 1)

Участникът е представил опис на представените 
документи по Образец № 1 на Възложителя от 
16.07.2018г., подписан от представляващия 
обединението Елза Янева, в оригинал - 9 стр.

2. Информация, относно личното състояние и критериите за подбор:
2.1. Единен европейски документ за 
обществени поръчки (ЕЕДОП) в

Участникът е представил:
1. еЕЕДОП от участника Обединение „Доставка

10



съответствие с изискванията на закона 
и условията на възложителя, а когато 
е приложимо - ЕЕДОП за всеки от 
членовете в обединението, което не е 
юридическо лице, за всеки 
подизпълнител и за всяко лице, чиито 
ресурси ще бъдат ангажирани в 
изпълнението на пооъчката В 
изпълнение на чл, 67, ал. 4 от Закона 
за обществените попъчки, считано от 
01.04.2018 г. ЕЕДОП се предоставя в 
електронен вид по образец, утвърден с 
акт на Европейската комисия. 
(Образец № 2);

на храни С2018” на магнитен носител по 
Образец № 2 на Възложителя, подписан с 
електронен подпис от представляващия 
обединението Елза Янева на 16.07.2018г.;

2, еЕЕДОП от „Ийт уел” ЕАД, ЕИК 131449898, 
като участник в Обединението на магнитен 
носител по Образец № 2 на Възложителя, 
подписан с електронен подпис от 
изпълнителния директор Елза Янева и 
членовете на съвета на директорите на 
16.07.2018г.;

3. еЕЕДОП от „Маркенбутер” ЕООД, ЕИК 
103563528, като участник в Обединението на
магнитен носител по Образец № 2 на 
Възложителя, подписан с електронен подпис 
от представляващия обединението Елза Янева 
на 16.07.2018г.;

2.2, Документи за доказване на 
предприетите мерки за надеждност, 
когато е приложимо;

Неприложимо

2.3. Документите по чл. 37, ал. 4 от 
ППЗОП /в случай, че участникът е 
обединение/;

Договор за създаване на обединение от 09.07.2018г. 
между „Ийт уел” ЕАД, ЕИК 131449898 и 
„Маркенбутер” ЕООД, ЕИК 103563528, в оригинал, 3 
стр.

3. Техническо предложение, съдържащо:
3.1. Документ за упълномощаване, 
когато лицето, което подава офертата, 
не е законният представител на 
участника;

Неприложимо

3.2. Предложение за изпълнение на 
поръчката, съгласно изискванията на 
Възложителя -  (Образец № 3);

Участникът е представил Предложение за изпълнение 
на поръчката по Образец Ха 3 на Възложителя, 
подписано от представляващия обединението Елза 
Янева, на 16.07.2018г. -  34 стр. в оригинал;

3.3. Декларация за съгласие с клаузите 
на приложения проект на договор -  
(Образец № 4);

Участникът е представил Декларация по Образец № 4 
на Възложителя, подписана от представляващия 
обединението Елза Янева на 16.07,2018г. -  1 стр. в 
оригинал;

3.4. Декларация за срока на валидност 
на офертата -  (Образец № 5);

Участникът е представил Декларация по Образец Х° 5 
на Възложителя, подписана от представляващия 
обединението Елза Янева на 16.07.2018г. 1 стр. в 
оригинал;

3.5. Декларация за конфиденциалност 
по чл. 102 от ЗОП (по преценка на 
участника) -  (Образец № 6);

Участникът е представил Декларация по Образец № 6 
на Възложителя, подписана от представляващия 
обединението Елза Янева на 16.07.2018г. — 1 стр. в 
оригинал;

3.6. Таблици за съответствие към 
техническото предложение (Образец 
№ 7)

Участникът е представил Таблици за съответствие 
към техническото предложение, подписани от 
представляващия обединението Елза Янева на 
16.07.2018г. -  211 стр. в оригинал;

3.7. Протоколи за изпитване от 
акредитирана лаборатория за всеки 
продукт от поръчката.

Участникът е представил Протоколи от изпитване 
към тях -  общо 116 стр, заверени копия;
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4. Ценово предложение, в отделен 
запечатан непрозрачен плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри” 
(Образец № 8)

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

5. Други документи Не са представени

IL3.1 След разглеждане на документите, комисията констатира, че не са представени всички 
необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за лично състояние и не 
съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и несъответствия:

L В част IV „Критерии за подбор”, Раздел А „Годност” на представения от участникът в 
обединението „Ийт уел” ЕАД- еЕЕДОП е посочено, че икономическият оператор е 
вписан в съответните професионални регистри в държавата членка на установяване. В 
представения еЕЕДОП, участникът в обединението „Ийт уел” ЕАД /юридическото лице, 
чрез което се изпълнява изискването за годност на Възложителя съгласно представения 
Договор за създаване на обединение от 09.07.2018г./, не е описал информация за обекта за 
търговия на едро с хранителни продукти, с който разполага. Такова изискване е изрично 
поставено от възложителя в раздел ШЛ .1 от Обявлението за обществена поръчка.

2.Представен е еЕЕДОП на магнитен носител, по Образец № 2 на Възложителя, от 
участника в обединението „Маркенбутер” ЕООД, ЕИК 103563528, подписан с 
електронен подпис от представляващия обединението Елза Янева на 16.07,2018г. 
Електронното подписване е извършено от лице, извън кръга на посочените лица в чл. 40, 
ал. 2, т. 3 от ППЗОП, Съгласно извършена служебна справка от Търговския регистър към 
Агенция по вписванията, управител на участника в обединението „Маркенбутер” ЕООД 
е лицето Красимир Киров,

П.3.2. Водена от горните констатации и на основание, чл. 54, ал. 8, във вр, с ал. 9 от 
ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол следните документи:

В съответствие с констатациите по-горе:
- Ийт уел ЕАД следва да попълни коректно следните части на ЕЕДОП - В част IV 

„Критерии за подбор”, А „Годност” да се попълни информация за обекта за търговия 
на едро с хранителни продукти, с който разполага.

- еЕЕДОП за участникът в обединението „Маркенбутер” ЕООД, подписан с 
електронен подпис от лицето по чл. 40, ал. 2, т. 3 от ППЗОП в изискуемия формат, 
съгласно указанията на Възложителя, посочени в точка 2 „Информация, относно 
личното състояние и критериите за подбор” подточка 2.1. „Единен европейски 
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)” от част V „Указания за подготовка и 
представяне на офертите”. Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и 
заключителни разпоредби на ЗОП, чрез използване на осигурената от Европейската 
Комисия безплатна услуга -  информационна система за еЕЕДОП. Достъпът за 
системата е чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни 
услуги на Европейската комисия, както и на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd. 
Необходимо е участникът да използва образеца към документацията за участие в 
процедурата, публикуван на профила на купувача.

На основание чл. 67, ал. 5 ЗОП, с цел доказване съответствието си с критериите за подбор, 
участникът следва да представи заверено копие от следните документи:
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1. Годишен финансов отчет, в това число отчет за приходите и разходите за 2015г„
2016г. и 2017г. за участникът в обединението „Маркенбутер” ЕООД, осигуряващ 
финансовия ресурс за извършване на дейностите, съгласно представения Договор за 
създаване на обединение от 09.07.2018г. Документите са необходими за доказване на 
декларирания в част IV, раздел Б: Икономическо и финансово състояние от ЕЕДОП 
оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за приключилите финансови години 
2015,2016 и 2017.
2. Годишен финансов отчет, в това число счетоводен баланс, за 2017г. за участникът в 
обединението „М&р&еебутер” ЕООД, осигуряващ финансовия ресурс за извършване на 
дейностите, съгласно представения Договор за създаване на обединение от 09.07.2018г., 
Посоченият документ се изисква за доказване декларираните в част IV, раздел Б: 
Икономическо и финансово състояние от еЕЕДОП коефициент на обща ликвидност (К 
ол) и Коефициент на бърза ликвидност (К бл) съгласно изискванията на Възложителя в 
документацията.
3. Заверени копия от сертификат по стандарт EN ISO 9001 и по стандарт EN ISO 22000 
или еквивалентни, съгласно Раздел „Критерии за подбор”, подраздел 3 „Технически 
възможности и квалификация”, точка 3.1.1 и точка 3.1.2. от документацията за участие за 
участника в обединението „Ийт уел” ЕАД.

■ч

За извършване на констатациите в протокола, комисията разгледа представените от 
участниците оферти и извърши справки от общодостъпни публични регистри с пряк и безплатен 
достъп — търговски регистър към Агенция по вписванията, националните регистри на обектите за 
производство и търговия на храни (чл. 14, ал. 3 от Закона за храните ), както и на посочените в 
офертите на участниците линкове на сертифициращи органи, електронни адреси и др.

На основание чл. 54, ал. 8 и 9 ППЗОП, комисията определя срок от 5 /пет/ работни дни, 
считано от датата на получаване на настоящия протокол, на всички посочени по-горе участници, 
в чиито оферти са констатирани несъответствия или непълноти да представят на комисията нови 
ЕЕДОП /ESPD/ и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация, съгласно посочените по-горе изисквания на комисията. Допълнително 
предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след 
крайния срок за получаване на офертинли заявления за участие. След изтичането на срока 
хсомисията ще пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно 
съответствието на кандидатите/участниците с изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор.

За констатациите в настоящия протокол, участниците ще бъдат надлежно уведомени.
За изпълнение на задачите си, комисията проведе общо три закрити заседания. На заседанията на 
19.07.2018г. и на 07.08.2018г. присъстваха всички редовни членове и привличането на резервни 
членове от състава на комисията*не бе необходимо.Същите удостовериха с подписите си 
извършените действия по работата на комисията на горепосочените дати:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Силва Джелепова -  заместник-кмет на район „Слатина”; ** ^  . Д > т. 7 с- 33 АД
И ЧЛЕНОВЕ: 2. Елена Димитрова - директор на Детска градина №61 „Шарено летде”; и V У

3. София Минева -  директор на Детска градина № 62 „Зорница”/ ^  & ^   ̂ V  ^
4. Стефка Любомирова -  началник на отдел „\^бразованИ©ДАултура, '
социални дейности и спорт” при район „Слатина”;- т  ̂^  ^   ̂р
5. Галинка Ангелова -  началник*, на отдел „Финансово* -  счетовбдни
дейности” при район „Слатина”; ^  д  ̂  S3 АД,
6. Венета Георгиева -  началник на отдел „Правно-нормативно обслужване”
при район „Слатина” -  правоспособен юрист • Д, , т . 5 33 АД
7. д-р Кремена Стоева -  началник ща отдед „ОЛКМ”, в Дирекция „Контрол 
на храните” при ЦУ на БАБХ; ъа . 2 ^ & гт. 5 п  33 А&
8. Ивелина Симеонова - главен счетоводител в „Други дейности но
образованието” при район „Слатина”; *л.,Й .5 ,>г 33./1Д
9. Виолета Спасова -  старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно 

обслужване” при район „Слатина” -  правоспособен юрист; д ^  j  ДДЦ

В



На последното закрито'заседание на комисията - на 14.08.2018г„ не присъства 
редовния член госпожа Елена Димитрова - директор на Детска градина № 61 „Шарено 
петле” / в платен годишен отпуск от 13.08.2018г. до 24.08.2018г„ разрешен със Заповед № 
СОА18-РД15-6840/29.06.2018г. на Кмета на Столична община. На нейно място е 
привлечен резервен член - Венцислав Дъбов -  главен юрисконсулт в отдел „ПНО”, 
определен със Заповед № РСЛ18-РД09-248/17.07.2018 г. на Кмета на район „Слатина”/

Работата на Комисията по разглеждане на документите за подбор и изискванията за 
лично състояние на участниците приключи в 10.10 часа на 14.08.2018г.

Настоящият протокол е изготвен в два еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Силва Джелепова -  заместник-кмет на район „Слатина”; гл.Д „ т 5 *т 33  ̂ft 
И ЧЛЕНОВЕ: 2. София Минева -  директор на Детска градина № 62 „Зорница" .Д J iT_ у йт $3^

3. Стефка Любомирова -  началник на отдел „0|5разовавщещ култура,
социални дейности и спорт” при район „Слатина”; -1;т. S&r З З ^ к ,
4. Калинка Ангелова -  началник\ на отдел „Финансово -  счетоводни 
дейности” при район „Слатина”; ^ . Д, CU J ot.5 от
5. Венета Георгиева -  началник наюрдел „Правно-нормативно обслужване”
при район „Слатина” ~ правоспособен юрист; eu*.i ,т..£ от
6. д-р Кремена Стоева -  началник нДотдел „€£ПЙСМ”, в Дирекция „Контрол 
на храните” при ЦУ на БАБХ; zi - Л я . 5  д .5 е т 3 5 A J X ,
7. Виолета Спасова -  старши юрисконсулт в отдел „Прашр-нормативно 
обслужване” при район „Слатина” -  правоспособен юрист; г&. £ , cla. X л ,5 п  S3 h Д,
8. Ивелина Симеонова - главен счетоводител в „Други дейности по 
образованието” при район „Слатина?’; г^ ./Д «щ. X от 3SKfC
9. Венцислав Дъбов -  главен юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно
обслужване” при район „Слатина” -  правоспособен юрист - /резервен член 
за публичното заседание, проведено на 17.07.2018г„ и за закритото 
заседание, проведено на 14.08.2018г„ определен със Заповед № РСЛ18- 
РД09-248/17.07.2018 г. на Кмета на район „Слатина”/ ^ )Т,л\ &
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