ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
П Р О Т О К О Л №2
по чл. 54, ал. 12 и 13 и чл. 56, ал.1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки
На 05.06.2017, 13.06.2017, 20.06.2017 и 26.06.2017 г. се проведоха четири заседания на

комисията по провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с
наименование „Изпълнение на строеж – Подмяна на водопроводната мрежа по улици в
Западната част на гр. Гоце Делчев”, открита с решение №159/20.04.2017 г. на кмета на
общината, изменена с решение №176/15.03.2017, референтен номер ГД/2017/ПС/С/2,
уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-2017-0003, назначена
със заповед № 270/20.04.2017г. на кмета на община Гоце Делчев.
Комисията са събра в състав:
Председател:
Мариана Устаилиева- секретар на община Гоце Делчев
Членове:
1. Марина Герова- гл.експерт „Обществени поръчки и проекти“
2. инж.Петър Мутафчиев – Директор на дирекция „Устройство на територията“
3. инж.Иван Стефанов – гл.специалист „Благоустрояване“
4. Тони Белянова– младши специалист „Финансова дейност“
Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за
редовно.
Заседанията се проведоха при следния дневен ред:
1. Разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието
на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор;
2. Разглеждане допуснатите оферти в частта Техническо предложение, проверка за
тяхното съответствие с предварително обявените условия;
3. Оценка на офертите по Показател 1 - К1 “Срок на изпълнение”.
По точка едно от дневния ред
Протокол № 1 с констатациите по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП бе публикуван в профила
на купувача на 22.05.2017г. и на същата дата бе изпратен на участниците в процедурата по
електронна поща.
Допълнително представените от участниците документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП
и поредността на постъпването им са отразени в Списък – регистър на допълнителните
документи.
В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП са постъпили документи от 3 участника.
Комисията
разгледа
допълнително
представените
документи
относно
съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор. Комисията констатира следното:
Участник с пореден №4 „Валмекс” ЕООД, гр.София с ЕИК 010700093
Предоставената информация е пълна. Комисията установи, че допълнително
представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установяват
съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, поставени от възложителя.
Участник с пореден №5: „Водстрой 98” АД, гр. София с ЕИК 119081953
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Предоставената информация е пълна. Комисията установи, че допълнително
представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установяват
съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, поставени от възложителя.
Участник с пореден №6 ДЗЗД „ГВ Гоце Делчев“ със съдружници:
„Газстроймонтаж“ АД с ЕИК 832048840, гр.София и „Водоканалпроект –
металпроект инженеринг“ АД с ЕИК831643835, гр.София
Предоставената информация е пълна. Комисията установи, че допълнително
представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установяват
съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, поставени от възложителя.
Участник с пореден №:9 „Билдинг Компани” ЕООД, с.Дъбница с ЕИК
101675959
Предоставената информация е пълна. Комисията установи, че допълнително
представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установяват
съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, поставени от възложителя.
Във връзка с документите, включително допълнително представените, от
участниците относно съответствието им с изискванията за лично състояние и критериите
за подбор, поставени от Възложителя и чл. 56, ал. 2 от ППЗОС, комисията единодушно
прие:
РЕШЕНИЕ №2
І. Допуска до по-нататъшно разглеждане офертите на участниците в публично
състезание за възлагане на обществена поръчка с наименование „Изпълнение на строеж –
Подмяна на водопроводната мрежа по улици в Западната част на гр. Гоце Делчев”,
открита с решение №159/20.04.2017 г. на кмета на общината, както следва:
1. участник с пореден №1. ДЗЗД „Елит-Пътстрой” гр. Варна.
2. участник с пореден №2 „ИМСТИ” ООД, гр. Ямбол,
3. участник с пореден №3 „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН” ЕАД, гр. София,
4. участник с пореден №4 „ВАЛМАКС” ЕООД, гр.София,
5. участник с пореден №5 „ВОДСТРОЙ 98’’ АД, гр. София;
6. участник с пореден №6 ДЗЗД „ГВ Гоце Делчев“, гр. София;
7. участник с пореден №7 „ТЕХНО-КОНСУЛТ 2000“ ЕООД, гр. София;
8. участник с пореден №8 „ПСТ ГРУП“ ЕАД, гр. София;
9. участник с пореден №9 „БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД, с. Дъбница.
По втора точка от дневния ред
Комисията пристъпи към разглеждане допуснатите оферти в частта Техническо
предложение, проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия и
установи:
І. Участник №1: ДЗЗД „Елит-Пътстрой” ЕИК 177129770 със съдружници:
Пътстрой-Варна ЕООД с ЕИК 103561242, гр.Варна и Елит Пътища БГ ЕООД с ЕИК
202813111, гр.София и под-изпълнител Балкански ЕООД ЕИК 103982953, гр.
Белослав
Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи - 90 календарни
дни.
Линейния календарен график (ЛКГ) съдържа:
Начало и край на СМР в дни, по месеци;
Срокове за завършване на окрупнени СМР по КСС
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Срокове за изпитвания и проби;
Работна ръка, необходима за изпълнение на съответното СМР;
Механизация, необходима за изпълнение на съответното СМР.
Организация и начин на изпълнение на поръчката:
Участникът е посочил организацията и начина на изпълнение на дейностите и
работите, включени в предмета на поръчката, включително и основните строителни
материали, които ще използва, съобразно Техническата спецификация, както и е посочил
необходимия брой работници и механизация за изпълнение на поръчката, разходни норми
и машиносмени.
Комисията установи:
1.в ЛКГ са включени всички СМР от КСС, но в графичната му част сроковете за
изпълнение на отделни видове СМР са обединени/групирани, посочени са общо - брой
среден брой хора, начало, край и общ срок за изпълнение.
2. участникът не е спазил технологичната последователност при изпълнение на
СМР, а именно:
- клон 2, позиция 7 „Обратно засипване с дребни фракции (пясък) около тръбатаръчно“ е предвидено да се изпълни с начало ден 13, а самия монтаж на тръбите (позиция
20) започва на ден 18.
- Същото разминаване е допуснато и за клонове 7, 8, 74, 78а, 81 и др.
- за клонове 3, 4, 5, 8 изпълнението на СМР „Извозване на излишни земни маси с
пробутване от подл. пясък, обр. зас. пясък, баластра, тръби на 6 км“ започва преди СМР
„Изкоп с багер в з.почви при едно утежнено условие на транспорт“.
Линейният график на участника не отразява технологичната последователност на
изпълнение на отделните видове СМР, поради което комисията не може да установи дали
линейният график на участника предвижда необходимото технологично време за
качественото изпълнение на съответните видове СМР и отразява необходимата работна
ръка и механизация за изпълнение на съответните видове СМР, както и съответства на
организацията и начина на изпълнение на поръчката, предложен от участника.
Съгласно условията за участие в обществената поръчка, посочени в
документацията за участие - образец на техническото предложение, е определено
съдържанието на линейния календарен график, като едно от изискванията е същия да
отразява технологичната последователност на различните видове СМР.
С оглед на изложеното, на основание чл. 107, т.2, б. “а” от ЗОП, комисията
единодушно прие
РЕШЕНИЕ №3
Предлага на Възложителя да отстрани от участие Участник №1: ДЗЗД „ЕлитПътстрой” ЕИК 177129770, поради това, че е представил Техническо предложение,
задължителна част от оферта в процедурата, което не отговаря на предварително обявените
условия на поръчката.

ІІ. Участник №2: „ИМСТИ” ООД, гр. Ямбол с ЕИК 128560059
Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи - 90 календарни дни.
Линейния график съдържа:
Начало и край на СМР в дни, по месеци;
Срокове за завършване на отделните СМР по КСС;
Срокове за изпитвания и проби (когато е необходимо);
Работна ръка, необходима за изпълнение на съответното СМР;
Механизация, необходима за изпълнение на съответното СМР;
Линейният график отразява технологичната последователност на различните
видове СМР и предвижда необходимото технологично време за качественото изпълнение
на съответните видове СМР, отразява необходимата работна ръка, механизация за
изпълнение на съответните видове СМР. Линейния график съответства на организацията и
начина на изпълнение на поръчката, предложен от участника. Сроковете предвидени в
Уникален номер в РОП 00098-2017-0003

3

линейния график съответстват на сроковете за изпълнение на поръчката, предложени
от участника. Предвидената работна ръка и механизация съответстват на предвиденото в
представената от участника “Организация и начин на изпълнение на поръчката”.
Организация и начин на изпълнение на поръчката:
Участникът е посочил организацията и начина на изпълнение на дейностите и
работите, включени в предмета на поръчката, включително и основните строителни
материали, които ще използва, съобразно Техническата спецификация, както и е посочил
необходимия брой работници и механизация за изпълнение на поръчката, разходни норми
и машиносмени.
Комисията констатира, че Техническото предложение на участника отговаря на
изискванията на възложителя.

ІІІ. Участник №3: „Райкомерс Конструкшън” ЕАД, гр. София с ЕИК
131458468
Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи - 90 календарни
дни.
Организация и начин на изпълнение на поръчката:
Участникът е посочил организацията и начина на изпълнение на дейностите и
работите, включени в предмета на поръчката, включително и основните строителни
материали, които ще използва, съобразно Техническата спецификация, както и е посочил
необходимия брой работници и механизация за изпълнение на поръчката.
Изготвеният от участника линеен график не отговаря на изискванията на
Възложителя. Участникът е окрупнил позиции от КСС, което противоречи на изискването
на Възложителя да бъде посочен срок за извършване на отделните СМР по КСС.
С така изготвения график комисията не може да установи дали линейният
график отразява технологичната последователност на различните видове СМР от КСС и
дали предвижда необходимото технологично време за качественото изпълнение на
съответните видове СМР. Работната ръка и необходимата механизация са посочени за
изпълнение на окрупнените СМР. Предвид несъответствието на линейния график с
изискванията на Възложителя, комисията не може да установи съответствие между
организацията и начина на изпълнение на поръчката, предложен от участника и линейния
график.
Съгласно условията за участие в обществената поръчка, посочени в
документацията за участие - образец на техническото предложение, е определено
съдържанието на линейния календарен график, като едно от изискванията е в същия да
има посочени срокове за изпълнение на отделните СМР по КСС.
С оглед на изложеното, на основание чл. 107, т. 2, б. “а” от ЗОП, комисията
единодушно прие
РЕШЕНИЕ №4
Предлага на Възложителя да отстрани от участие Участник №3: „Райкомерс
Конструкшън” ЕАД, поради това, че е представил Техническо предложение, задължителна част
от оферта в процедурата, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

ІV. Участник №4: „Валмекс” ЕООД, гр.София с ЕИК 010700093
Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи - 90 календарни дни.
Организация и начин на изпълнение на поръчката:
Участникът е посочил организацията и начина на изпълнение на дейностите и
работите, включени в предмета на поръчката, включително и основните строителни
материали, които ще използва, съобразно Техническата спецификация, както и е посочил
необходимия брой работници и механизация за изпълнение на поръчката.
Линейният график не отразява технологичната последователност на различните
видове СМР. За клон 2 и клон 7 обратното засипване с баластра и земни маси започва
преди изпитване на водопровода, което е в несъотвествие с технологичната
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последователност на посочените СМР, както и Техническата спецификация на
Възложителя и Техническото предложение на участника описано на стр. 67, 68.
Изготвеният от участника линеен график не отговаря на изискванията на
Възложителя. Участникът е окрупнил позиции от КСС, което противоречи на изискването
на Възложителя да бъде посочен срок за извършване на отделните СМР по КСС.
С така изготвения график комисията не може да установи дали линейният
график отразява технологичната последователност на различните видове СМР и дали
предвижда необходимото технологично време за качественото изпълнение на съответните
видове СМР. Работната ръка и необходимата механизация са посочени за изпълнение на
окрупнените СМР. Предвид несъответствието на линейния график с изискванията на
Възложителя, комисията не може да установи съответствие между организацията и начина
на изпълнение на поръчката, предложен от участника и линейния график.
Съгласно условията за участие в обществената поръчка, посочени в
документацията за участие - образец на техническото предложение, е определено
съдържанието на линейния календарен график, като едно от изискванията е в същия да
има посочени срокове за изпълнение на отделните СМР по КСС.
С оглед на изложеното, на основание чл. 107, т. 2, б. “а” от ЗОП, Комисията
единодушно прие
РЕШЕНИЕ №5
Предлага на Възложителя да отстрани от участие Участник №4: „Валмекс” ЕООД,
гр.София с ЕИК 010700093, поради това, че е представил Техническо предложение,
задължителна част от оферта в процедурата, което не отговаря на предварително обявените
условия на поръчката.

V. Участник №5: „Водстрой 98” АД, гр. София с ЕИК 119081953
Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи - 90 календарни дни.
Организация и начин на изпълнение на поръчката:
Участникът е посочил организацията и начина на изпълнение на дейностите и
работите, включени в предмета на поръчката, включително и основните строителни
материали, които ще използва, съобразно Техническата спецификация, както и е посочил
необходимия брой работници и механизация за изпълнение на поръчката.
За участък I и II за клон 2 технологичната последователност е обърната за следните
видове СМР:
1. „Доставка и монтаж на тръби PE ф280-PE HD тип 100, PN 10, вкл. Фитинги,
арматури и фасонни“ започва и завършва за участък I (9-14ден), участък II (28-33),
последващата операция „Обратно засипване с дребни фракции (пясък) около тръбатаръчно“ съответно на (8-12 ден и 27-31 ден).
2. Също така е грешна последователността на „Доставка на дребни фракции (пясък)
за засипване около тръбата“ за участък II – (29-30ден), а последващата „Обратно
засипване с дребни фракции (пясък) около тръбата-ръчно“ е на 27-31 ден.
Изготвеният от участника линеен график нe отговаря на изискванията на
Възложителя. Участникът не е посочил изпълнение на СМР от КСС - доставка и монтаж
на ПХ, обобщени са всички монтажни работи, което противоречи на изискването на
Възложителя да бъде посочен срок за извършване на отделни СМР по КСС.
С така изготвения график комисията не може да установи дали линейният
график отразява технологичната последователност на различните видове СМР и дали
предвижда необходимото технологично време за качественото изпълнение на съответните
видове СМР. Работната ръка и необходимата механизация са посочени за изпълнение на
окрупнените СМР. Предвид несъответствието на линейния график с изискванията на
Възложителя, комисията не може да установи съответствие между организацията и начина
на изпълнение на поръчката, предложен от участника и линейния график.
Съгласно условията за участие в обществената поръчка, посочени в
документацията за участие - образец на техническото предложение, е определено
съдържанието на линейния календарен график, като едно от изискванията е в същия да
има посочени срокове за изпълнение на отделните СМР по КСС.
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С оглед на изложеното, на основание чл. 107, т. 2, б. “а” от ЗОП, комисията
единодушно прие
РЕШЕНИЕ №6
Предлага на Възложителя да отстрани от участие Участник №5: „Водстрой 98” АД,
гр. София с ЕИК 119081953, поради това, че е представил Техническо предложение,
задължителна част от оферта в процедурата, което не отговаря на предварително обявените
условия на поръчката.

VІ. Участник №6: ДЗЗД „ГВ Гоце Делчев“ със съдружници: „Газстроймонтаж“
АД с ЕИК 832048840, гр.София и „Водоканалпроект – металпроект инженеринг“ АД
с ЕИК831643835, гр.София
Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи - 90 календарни дни.
Организация и начин на изпълнение на поръчката:
Участникът е посочил организацията и начина на изпълнение на дейностите и
работите, включени в предмета на поръчката, включително и основните строителни
материали, които ще използва, съобразно Техническата спецификация, както и е посочил
необходимия брой работници и механизация за изпълнение на поръчката.
Изготвеният от участника линеен график не отговаря на изискванията на
Възложителя. В представения от участника ЛКГ са посочени етапи: І – подписване на
договор, начало на СМР, разрешение за строеж и др.; ІІ – І-ви участък водопроводна
мрежа, СВО, ПХ и др.; ІІІ – ІІ-ри участък водопроводни мрежи, СВО, ПХ и др.; ІV – ІІІ-ти
етап Заключителен и предаване. Посочването на четири етапа на изпълнение с изброяване
на общи видове дейности и СМР противоречи на изискването на Възложителя да бъде
посочен срок за извършване на отделни СМР по КСС.
С така изготвения график комисията не може да установи дали линейният
график отразява технологичната последователност на различните видове СМР и дали
предвижда необходимото технологично време за качественото изпълнение на съответните
видове СМР. Работната ръка и необходимата механизация са посочени за изпълнение на
окрупнените СМР. Предвид несъответствието на линейния график с изискванията на
Възложителя, комисията не може да установи съответствие между организацията и начина
на изпълнение на поръчката, предложен от участника и линейния график.
Съгласно условията за участие в обществената поръчка, посочени в
документацията за участие - образец на техническото предложение, е определено
съдържанието на линейния календарен график, като едно от изискванията е в същия да
има посочени срокове за изпълнение на отделните СМР по КСС.
С оглед на изложеното, на основание чл. 107, т. 2, б. “а” от ЗОП, комисията
единодушно прие
РЕШЕНИЕ №7
Предлага на Възложителя да отстрани от участие Участник №6: ДЗЗД „ГВ Гоце
Делчев“, поради това, че е представил Техническо предложение, задължителна част от оферта в
процедурата, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

VІІ. Участник №7: „Техно-Консулт 2000” ЕООД, гр.София с ЕИК 112522459
Начало и край на СМР в дни, по месеци;
Срокове за завършване на отделните СМР по КСС
Срокове за изпитвания и проби (когато е необходимо);
Работна ръка, необходима за изпълнение на съответното СМР;
Механизация, необходима за изпълнение на съответното СМР.
Линейният график отразява технологичната последователност на различните
видове СМР и предвижда необходимото технологично време за качественото изпълнение
на съответните видове СМР, отразява необходимата работна ръка и механизация за
изпълнение на съответните видове СМР, както и съответства на организацията и начина
на изпълнение на поръчката, предложен от участника. Сроковете предвидени в линейния
график съответстват на сроковете за изпълнение на поръчката, предложени от участника.
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Предвидената работна ръка и механизация съответстват на предвиденото в представената
от участника “Организация и начин на изпълнение на поръчката”.
Организация и начин на изпълнение на поръчката:
Участникът е посочил организацията и начина на изпълнение на дейностите и работите,
включени в предмета на поръчката, включително и основните строителни материали,
които ще използва, съобразно Техническата спецификация, както и е посочил
необходимия брой работници и механизация за изпълнение на поръчката, разходни норми
и машиносмени.
Комисията констатира, че Техническото предложение на участника отговаря на
изискванията на възложителя.
VІІІ. Участник №8: „ПСТ Груп” ЕАД, гр.София с ЕИК 831928535
Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи - 90 календарни дни.
Линейния график съдържа:
Начало и край на СМР в дни, по месеци;
Срокове за завършване на отделните СМР по КСС;
Срокове за изпитвания и проби (когато е необходимо);
Работна ръка, необходима за изпълнение на съответното СМР;
Механизация, необходима за изпълнение на съответното СМР.
Линейният график отразява технологичната последователност на различните
видове СМР и предвижда необходимото технологично време за качественото изпълнение
на съответните видове СМР, отразява необходимата работна ръка и механизация за
изпълнение на съответните видове СМР, както и съответства на организацията и начина
на изпълнение на поръчката, предложен от участника. Сроковете предвидени в линейния
график съответстват на сроковете за изпълнение на поръчката, предложени от участника.
Предвидената работна ръка и механизация съответстват на предвиденото в представената
от участника “Организация и начин на изпълнение на поръчката”.
Организация и начин на изпълнение на поръчката:
Участникът е посочил организацията и начина на изпълнение на дейностите и
работите, включени в предмета на поръчката, включително и основните строителни
материали, които ще използва, съобразно Техническата спецификация, както и е посочил
необходимия брой работници и механизация за изпълнение на поръчката, разходни норми
и машиносмени.
Комисията констатира, че Техническото предложение на участника отговаря на
изискванията на възложителя.
ІХ. Участник №:9 „Билдинг Компани” ЕООД, с.Дъбница с ЕИК 101675959
Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи - 90 календарни дни.
Линейния график съдържа:
Начало и край на СМР в дни, по месеци;
Срокове за завършване на отделните СМР по КСС;
Срокове за изпитвания и проби (когато е необходимо);
Работна ръка, необходима за изпълнение на съответното СМР;
Механизация, необходима за изпълнение на съответното СМР.
Линейният график отразява технологичната последователност на различните
видове СМР и предвижда необходимото технологично време за качественото изпълнение
на съответните видове СМР, отразява необходимата работна ръка и механизация за
изпълнение на съответните видове СМР, както и съответства на организацията и начина
на изпълнение на поръчката, предложен от участника. Сроковете предвидени в линейния
график съответстват на сроковете за изпълнение на поръчката, предложени от участника.
Предвидената работна ръка и механизация съответстват на предвиденото в представената
от участника “Организация и начин на изпълнение на поръчката”.
Организация и начин на изпълнение на поръчката:
Участникът е посочил организацията и начина на изпълнение на дейностите и
работите, включени в предмета на поръчката, включително и основните строителни
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материали, които ще използва, съобразно Техническата спецификация, както и е посочил
необходимия брой работници и механизация за изпълнение на поръчката, разходни норми
и машиносмени.
Комисията констатира, че Техническото предложение на участника отговаря на
изискванията на възложителя.
По трета точка от дневния ред
Комисията пристъпи към оценка на офертите по Показател 1 - К1 “Срок на
изпълнение”- максимален брой точки 40
Комисията приложи одобрената от възложителя методика за определяне на
комплексна оценка на офертите параметрите от Техническите предложения на
участниците.
Точки
Срок за
№
Наименование на участника
(К1 = К (min) x 40)
изпълнение
К (n)
1 Участник №2: „ИМСТИ” ООД
90 календарни дни
40 т.
2 Участник №7: „Техно-Консулт 2000” ЕООД
90 календарни дни
40 т.
3 Участник №8: „ПСТ Груп” ЕАД
90 календарни дни
40 т.
4 Участник №:9 „Билдинг Компани” ЕООД
90 календарни дни
40 т.
След като приключи оценката на параметрите от техническите предложения на
участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя, Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ №8
ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на
възложителя, да бъдат отворени на 11.07.2017.г. от 9.00 часа.
Настоящият протокол бе съставен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и подписан на
26.06.2017г.

Председател:
/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)
Мариана Устаилиева- секретар на община Гоце Делчев
Членове:
/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)
1. Марина Герова- гл.експерт „Обществени поръчки и проекти“
/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)
2. инж.Петър Мутафчиев – Директор на дирекция „Устройство на територията“
/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)
3. инж.Иван Стефанов – гл.специалист „Благоустрояване“
/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)
4. Тони Белянова– младши специалист „Финансова дейност“
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