
ПРОТОКОЛ №1 
от дейността на комисията, назначена със Заповед № 196/11.02.2016 г. на Василка 

Иванова- директор на СОУ „Антон Попов" - град Петрич, за разглеждане, оценка и 
класиране на получените оферти, в открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка, по реда на чл.14, ал.З, т.2 ЗОП, публикувана в РОП, с Решение, с вх. № Е-31-00-
002172/13.01.2016 г. с Уникален идентификационен номер на документа- № 707245 и 
Обявление, с вх. № Е-31-00-002156/13.01.2016 г., с Уникален идентификационен номер на 
документа- № 707231, 

с предмет на поръчката: 
„Приготвяне и доставка на храна, по предварителна заявка, за учениците от СОУ 

„Антон Попов"-град Петрич", по две обособени позиции: I обособена позиция: „Доставка на 
готови закуски, в индивидуални опаковки, за децата от подготвителните групи и учениците от 
I-ви до IV клас включително, на СОУ „Антон Попов" гр. Петрич";11 обособена позиция: 
„Доставка на готови ястия за обяд, в индивидуални опаковки , с прибори за еднократна 
употреба за хранене - кетъринг, за учениците от I-ви до VIII клас, от СОУ „Антон Попов" гр. 
Петрич, 

Индетификационен номер на Обществената поръчка - 05013-2016-0001. 

На 11.02.2016 г. , в 14:00 часа, в учителската стая, находяща се в сградата на СОУ 
„Антон Попов" - град Петрич, ул."Тетово" №8, КОМИСИЯТА, назначена със Заповед № 
196/11.02.2016 г. на Василка Иванова- директор на СОУ „Антон Попов" - град Петрич, в 
състав: 

Председател: адв. Виолета Георгиева Николова - Ваиу - правоспособен юрист; 

Членове: 1 .Александър Иванов Главчев - помощник -директор по админ. -стоп. дейност в 
СОУ „Антон Попов" - град Петрич; 

2. Цветана Николова Маркова - фелдшер в СОУ „Антон Попов" - град Петрич; 

ОТКРИ ПЪРВОТО ПО РЕД ЗАСЕДАНИЕ. 

На основание чл.68, ал.З ЗОП на заседанието не присъстват представители на 
участниците или на средствата за масово осведомяване, или други лица при спазване на 
установения режим за достъп до сградата. 

Председателят на комисията обяви, че разглеждането и оценката на офертите ще се 
извърши по следния дневен ред: 

1. Отваряне на офертите и проверка за съответствие с формалните изисквания за 
представяне на офертите; 
2. Отваряне на плик №1 и проверка за наличието и редовността на всички изискуеми 

документи, а именно: дали отговарят на изискванията на възложителя относно 
съответствието на участниците за подбор; 

3. Разглеждане на документите, представени в пликове № 2 /Техническо предложение/ 
на участниците, подали оферти по съответните обособени позиции. 

4. Отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците за двете 
обособени позиции; Оценка на допуснатите оферти, отговарящи на изисванията по 
критерия - най-ниска цена. 

Комисията получи от Възложителя регистъра за вписване на постъпилите оферти и 
постъпилите оферти. 
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Постъпили са общо 2 /два/ броя надлежно запечатани оферти до обявения краен срок за тяхното 
представяне - 10.02.2016 г. до 16:30 часа. По първа обособена позиция е постъпила 1 /една/ 
оферта, по втора обособена позиция е постъпила 1 /една/ оферта. 

Постъпилите предложения са, както следва: 

№ 
Наименование на 

Кандидата 

Регистрационе 
н 

номер на 
предложениет 

0 

Дата на 
получаване 
на 
предложение 
то 

Час на 
получаване на 
предложениет 

0 

Участие в 
позиция № 

1. ЕТ"Дилия - Илия Чергов", 

с.Коларово, общ. Петрич 

Вх. № 
273/10.02.2016 
г 

10.02.2016 г. 14:50 часа 1-ва 
/първа/ 

2. ЕТ "Албена Узунова", 

град Петрич 

Вх.№274/10.02. 
2016 г 

10.02.2016 г. 15:45 часа 2-ра 
/втора/ 

Няма оферти постъпили след обявения краен срок за тяхното представяне - 10.02.2016 г. 
до 16:30 часа. 

След като научиха имената на участниците, всички членове на комисията попълниха 
декларации за обстоятелствата по чл.35, ал.1, т.1, т.2 и т.З от ЗОП и съответно се разписаха за 
верността им. 

I. Отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване. Проверка за 
съответствие с изискванията за подобор на участниците. 

1.Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване. 

Оферта пореден номер 1, вх. № 273/10.02.2016 г е подадена в 14:50 часа, в непрозрачен 
плик с ненарушена цялост, като върху плика е посочен възложителят, предмета на 
обществената поръчка, обособената позиция по която се участва, фирмата и адресът на 
участника, телефон, входящ номер, дата и час на постъпване на офертата. Участникът е подал 
оферта по обособена позиция - 1 /едно/. 

Офертата е подадена от „Дилия - Илия Чергов" ЕТ, с посочен адрес на плика: село 
Коларово, община Петрич, ул."Беласица" №15, представляван от собственика - Илия Борисов 
Чергов, тел:0887/476619, имейл адрес:ШНуа2009(§£таП.сот; 

В плика бяха открити три непрозрачни, с ненарушена цялост и надписани плика. 

Плик № 3 беше подписан от членовете на комисията. Съгласно конкурсните условия, 
комисията отвори плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката". Пликът съдържаше 
„Техническо предложение" , които документи бяха подписани от членовете на комисията. 
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Комисията отвори плик № 1 - „Документи за подбор", оповести документите, които той 
съдържа и провери съответствието им със списъка по чл.56, ал.1, т.14 ЗОП. В списъка по чл. 56, 
ал.1, т.14 ЗОП, участникът не е описал детайлно всички документи, които е представил, но от 
друга страна документите, посочени в Списъка са представени. 

Оферта пореден номер 2, вх. № 274/10.02.2016 г. е подадена в 15:45 часа, в непрозрачен 
плик с ненарушена цялост, като върху плика е посочен възложителят, предмета на 
обществената поръчка, обособената позиция по която се участва, фирмата и адреса на 
участника, телефон, входящ номер, дата и час на постъпване на офертата. Участникът е подал 
оферта по обособена позиция - 2 /две/. 

Офертата е подадена от „Албена Узунова" ЕТ, със седалище и адрес на управление: 
град Петрич, ул."Александър Стамболийски" №10, представляван от собственика -Албена 
Иванова Узунова, тел.:0886845888, имейл адрес: uzunova.argilov@gmail.com; 

В плика бяха открити три непрозрачни, с ненарушена цялост и надписани плика. 

Плик № 3 беше подписан от членовете на комисията. Съгласно конкурсните условия 
комисията отвори плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката". Пликът съдържаше 
„Техническо предложение" , които документи бяха подписани от членовете на комисията. 

Комисията отвори плик № 1 - „Документи за подбор", оповести документите, които той 
съдържа и провери съответствието им със списъка по чл.56, ал.1, т.14 ЗОП - Списък на 
документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. „Албена Узунова" ЕТ не е 
представил следните докумети, описани в Списъка: Трудов договор на Нонка Маламова, 
Приложение №9, Приложение № 10. 

С извършване на горните действия завърши публичната част на заседанието. 
Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа документите в 
пликовете за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя. 

2. Проверка на постъпилите предложения за съответствието им с изискванията на 
възложителя. 

А). Офертата подадена от „Дилия - Плия Чергов" ЕТ, с посочен адрес на плика, който 
се явява и седалище и адрес на управление на ЕТ: село Коларово, община Петрич, 
ул."Беласица" №15, регистриран в Търговския регистър с ЕИК 200761178, представляван от 
собственика - Илия Борисов Чергов, Плик № 1 съдържа: 

1. Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника -
Приложение №1 - оригинал; 
2. Декларация за запознаване с условията на поръчката, подписана от представляващия 
участника - Приложение №2 - оригинал; 
3. Представяне на участника - Приложение №3 - оригинал;-подттсжо от управителя. 
4. Декларация по чл.47, ал.9 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.5 от ЗОП, 
подписана от представляващия участника - Приложение №4 - оригинал; 

5. Договор за наем, сключен между „Ники Фрут"ЕООД, в качеството на наемодател и „Дилия -
Илия Чергов" ЕТ, в качеството на наемател, с обект: ФУРНА, със срок от една година, считано 
от 16.06.2015 г. , с нотариална заверка на подписите per. №3622 от 16.06.2015 г. на Нотариус -
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Костадинка Топалова, с район -PC - Петрич, нотариус с per. № 510 на Нотариалната камарара -
заверено копие и Декларация за поемане на ангажимент за осигуряване продължаване на 
договора за наем - оригинал. Заверено копие на Удостоверение за регистрация на обект за 
производство на хляб и тестени закуски № 5508/28.11.2014 г - , с адрес: с. Самуилово, издадено 
за „Дилия - Илия Чергов" ЕТ , издадено от ОБДХ - град Благоевград към БАБХ; 

6. Заверено копие на Договор за покупко-продажба на МПС, чрез което ще се извършва 
доставката на приготвяната храна, с дата - 09.09.2009 г., Заверено копие на Фактура 
0000000177/09.09.2009 г., издадена от НОН СТОП 4-АНГЕЛОВ И СИЕ", град Петрич, 
Свидетелство за регистрация на МПС № 003990056/09.09.2009 г. , издадено от Пътна полиция -
Благоевград - заверено копие; Издадено на името на участника заверено копие на 
„Удостоверение № 0127003935/19.11.09 г. за регистрация на транспортното средство - „РЕНО 
КАНГО", с ДК № Е 6268 ВТ, собственост на „Дилия - Илия Чергов" ЕТ , издадено от РИОКОЗ 
- град Благоевград, с което се удостоверява, че може да превозва : 1. Хляб и хлебни изделия . 
7. Списък- декларация на собствените/наетите лица, които ще отговарят за изпълнението на 
поръчката по съответната обособена позиция, с посочване на образованието и 
професионалната квалификация и професионалния опит на всеки от тях- Приложение № 5-
оригинал; Заверено копие на Трудов договор № 012/27.09.2011 г., Заверено копие на 
Допълнително споразумение 1/01.07.2013 г. към Трудов договор № 012/27.09.2011 г.; Заверено 
копие на Трудов договор № 19/01.02.2016 г; Заверено копие на Трудов договор № 17/10.10.2014 
г„ и., удостоверяващи ангажираността на посочения екип за изпълнение на настоящата 
обществената поръчка, придружени с документи, установяващи професонална квалификация -
Заверено копие на Свидетелство за професионална квалификация, per. №21-97/30.06.19997 г. на 
Георги Борисов Чергов; Свидетелство за професионална квалификация на Венетка 
Александрова Чергова - не се чете; Заверено копие на Свидетелство за управление на МПС № 
280726186, издадено на 01.02.2011 г., от МВР - град Благоевград. 
8. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, 
изпълнени през последните три години, Приложение №6- оригинал, заедно с доказателства за 
извършената доставка, съгласно чл.51, ал.4 във вр. с чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП, а именно: 
Удостоверение, издадено от получателя, в което да са посочени стойностите на договорите, 
датите на начало и край на изпълнение и получателите:Удостоверение, изх. № 261/09.02.2016 г., 
издадено от издадено от СОУ „Никола Йонков Вапцаров" - град Петрич; Удостоверение, изх. 
№ 68/09.02.2016 г., издадено от Трето основно училище „Гоце Делчев", община Петрич, 
Удостоверение, изх. № 12/09.02.2016 г., издадено от ОУ „Христо Ботев" - с. Беласица, 
Удостоверение, изх. № 537/09.02.2016 г., издадено от СОУ „Васил Левски"- с. Коларово, 
община Петрич, Удостоверение, изх. № 447/27.11.2014 г., издадено от СОУ „Антон Попов" -
град Петрич- заверени копия; 

9. Декларация, че е внедрена НАССР система за управление безопасността на храните, съгласно 
чл.70, ал.1 от Наредба №5/2006 год. за Хигиена на храните, подписана и подпечатана от 
управителя.- Приложение №7- оригинал. 

10. Декларация за липсата на свързаност по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки, 
както и за липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП - Приложение №8 - оригинал; 

11.Декларация за приемане на условията в проекта на договор-по чл.56 т.12 от ЗОП, подписана 
и подпечатана от управителя - Приложение №. 11- оригинал.; 
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12. Декларация по чл.56, ал. 1, т. 11 от ЗОП - Приложение № 12- оригинал; 

При проверката на документите, Комисията установи, че „Списъкът на документите и 
информацията съдържащи се в офертата" - Приложение №1 не е надлежно попълнен, тъй като 
липсва означение, на коя страница се съдържат описаните и приложените документи. След 
съвещание, комисията единодушно прие, че неномерирането на страниците на офертата, 
неописването на документите по страници в Списъкът с документите, съдържащите в офертата 
не съставлява съществено процедурно нарушение, поради което предното не е основание за 
отстраняване на участника от процедурата. 

В представените документи за подбор не се установиха липсващи документи или 
несъответствия с изискванията на възложителя. 

Документите на участника отговарят на изискванията на възложителя относно 
съответствието на участниците за подбор. 

Б). В Офертата подадена от „Албена Узунова" ЕТ, със седалище и адрес на 
управление: град Петрич, ул."Александър Стамболийски" №10, регистрирана в 
Търговския регистър с ЕИК 101070223, представляван от собственика -Албена Иванова 
Узунова, Плик № 1 съдържа следните документи: 

1. Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника -
Приложение №1 - оригинал; 
2. Декларация за запознаване с условията на поръчката, подписана от представляващия 
участника - Приложение №2 - оригинал; 
3. Представяне на участника - Приложение №3 - оригинал; 
4. Декларация по чл.47, ал.9 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.5 от ЗОП -
Приложение №4 - оригинал; 

5. Заверено копие на Акт за узаконяване № 62/12.08.2004 г. на сграда, находяща се в град 
Петрич, ул."Александър Стамболийски" 10, собственост на Албена Узунова, издадена от 
Община Петрич. Договор за наем РЕСТОРАНТ, сключен между Албена Иванова Узунова, в 
качеството на наемодател и „Албена Узунова"ЕТ, ЗА ОБЕКТ -ресторант, находящ се в град 
Петрич, ул."Александър Стамболийски" 10 - оригинал; Заверено копие на удостоверение № 
4639/30.10.2013 г, за регистрация на хранителен обект за обществено хранене - РЕСТОРАНТ -
КЕТЪРГИНЕ ,с адрес: град Петрич, ул."Александър Стамболийски" 10, ет.1„ издадено за 
„Албена Узунова" ЕТ, от ОБДХ - град Благоевград и Копие на Списък на групите храни, 
неразделна част към на удостоверения № 4639/30.10.2013 г.; 

6. Заверено копие на Договор за наем на МПС от 01.10.2010 г., сключен между „ПЕТРА 
ЕАЗ"ООД и ЕТ"АЛБЕНА УЗУНОВА", за товарен автомобил „СИТРОЕН БЕРЛИНЕО", с ДК № 
Е 5150 В С ; Свидетелство за регистрация на МПС № 003342371/23.10.2008 г. , издадено от 
Пътна полиция - Благоевград - заверено копие;Издадено на името на участника заверено копие 
на „Удостоверение № 0127004441/14.12.2010 г. за регистрация на транспортното средство -
„СИТРОЕН БЕРЛИНЕО", с ДК № Е 5150 ВС, издадено от РИОКОЗ - град Благоевград, с което 
се удостоверява, че може да превозва : 1. ЕОТОВА ХРАНА; 
7. Списък- декларация на собствените/наетите лица, които ще отговарят за изпълнението на 
поръчката по съответната обособена позиция, с посочване на образованието и 
професионалната квалификация и професионалния опит на всеки от тях- Приложение № 5-
оригинал, придружени с документи удостоверяващи професионална квалификация на лицата -
Заверено копие от Свидетелство за зрелост и квалификация №002044/30.06.1981 г., издадено от 
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Министерство на народната просвета; Заверено копие от Свидетелство за зрелост и 
квалификация, per. № 2016/1570/04.07.1980 г., издадено от Министерство на народната 
просвета; Заверено копие на Свидетелство за управление на МПС № 280475451, издадено на 
20.06.2000 г., от МВР - град Благоевград, както и: Заверено копие от Справка за приети и 
отхвърлени уведомления по чл.62, ал.5 от КТ, с Придружително писмо № 
013901200355855/12.03.2012 г., издадено на 12.03.2012 г., от Национална агенция за приходите; 
Заверено копие на Трудов договор № 2/11.12.2008 г.Уостоверение № 
20160118101121/18.01.2016 г., издадено по електронен път от Агенция по вписванията , 
Търговски регистър - заверено от управляващия; 

8. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, 
изпълнени през последните три години - Приложение №6- оригинал, заедно с доказателства за 
извършената доставка, съгласно чл.51, ал.4 във вр. с чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП, а именно: чрез 
посочване на публичен регистър. 

9. Декларация, че е внедрена НАССР система за управление безопасността на храните, съгласно 
чл.70, ал.1 от Наредба №5/2006 год. за Хигиена на храните, подписана и подпечатана от 
управителя.- Приложение №7- оригинал. 

10. Декларация за липсата на свързаност по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки, 
както и за липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП - Приложение №8 - оригинал; 

11.Декларация за приемане на условията в проекта на договор-по чл.56 т.12 от ЗОП, подписана 
и подпечатана от управителя - Приложение № 11- оригинал.; 

12. Декларация по чл.56, ал. 1, т. 11 от ЗОП - Приложение № 12- оригинал; 

При проверката на документите, Комисията установи, че „Списъкът на документите и 
информацията съдържащи се в офертата" - Приложение №1 не е надлежно попълнен, тъй като 
липсва означение, на коя страница се съдържат описаните и приложените документи. След 
съвещание, комисията единодушно ирис. че неномерирането на страниците на офертата, 
неописването на документите по страници в Списъкът с документите, съдържащите в офертата 
не съставлява съществено процедурно нарушение, поради което предното не е основание за 
отстраняване на участника от процедурата. 

В представените документи за подбор не се установиха липсващи документи или 
несъответствия с изискванията на възложителя. 

Документите на участника отговарят на изискванията на възложителя относно 
съответствието на участниците за подбор. 

11. Въз основа на проверката за съответствието на документите на участниците, с 
критериите за подбор, комисията реши да разгледа документите от пликове № 2 на 
следните участници : 

1. Оферта пореден номер 1, вх. № 273/10.02.2016 г., подадена от „Дилия - Илия 
Чергов" ЕТ, с посочен адрес на плика, който се явява и седалище и адрес на 
управление на ЕТ: село Коларово, община Петрич, ул."Беласица" №15, регистриран в 
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Търговския регистър с ЕИК 200761178, представляван от собственика - Илия 
Борисов Чергов. Участващ по обособена позиция 1/едно/. 

2. Оферта пореден номер 2, вх. № 274/10.02.2016 г., подадена от „Албена Узунова" 
ЕТ, със седалище и адрес на управление: град Петрич, ул."Александър 
Стамболийски" №10, регистрирана в Търговския регистър с ЕИК 101070223, 
представляван от собственика -Албена Иванова Узунова. Участващ по обособена 
позиция 2/две/. 

III. Разглеждане на документите, представени в пликове № 2 на участниците подали 
оферти по съответните обособени позиции. 

При разглеждането на техническите предложения се получиха следните резултати: 

1. Техническо предложение по оферта пореден номер 1, вх. №326/03.09.2015 г., подадена 
от „Дилия - Илия Чергов" ЕТ. 

Плик №2. „Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1" 
съдържа: 

Предложение за изпълнение на поръчката, което е изготвено в съответствие с Приложение № 
13а. Формулярът е попълнен, подписан и подпечатан от управляващия. Таблицата е попълнена, 
съгласно изискванията, като в нея са отразени закуските, грамажа и номера на Рецептата, 
съгласно сборник за рецепти за ученическите столове и бюфети, изд. „Техника" 12. 

- Прилага 4 /четири/ броя седмични менюта, изготвени съгласно Наредба № 37/ 21.07.2009 
г.; 

- Спазено е изискването да са предложени закуски от трите групи: сандвич, хамбургер, 
тестена закуска; 

- Предложен е сандвич с пълнозърнест хляб - най-малко един път седмично. 
- Спазено е изискването тестеното изделие - закуска с пълнеж от локум, мармалад или 

течен шоколад - закуската да се предлага най-много един път седмично. 
- Предложени са закуски, които не се повтарят в рамките на 5 /пет/ работни дни; 
- От групата тестени изделия е включено голямо разнообразие. 
- Предложените закуски не са от рода на вафли, морени, чипс и сладкарски изделия-

баклави, торти, пасти и други подобни. 
- Ерамажът на предложената закуска е в съответствие с посочения грамаж, съгласно 

Номенклатура на закуски от „Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети" -
Приложение № 1 към Техническа спецификация. 

Комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на 
частника /без цени/ и Менюто, отговарят на изискванията на Възложителя. 

2. Техническо предложение по оферта пореден номер 2, вх. №274/10.02.2016 г., подадено от 
ЕТ"Албена Узунова" 

Плик №2. „Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2" 
съдържа: 

Предложение за изпълнение на поръчката, което е изготвено в съответствие с Приложение № 
136. Формулярът е попълнен, подписан и подпечатан от управляващия. Таблицата е попълнена, 
съгласно изискванията, като в нея са отразени ястията, грамажа и номера на Рецептата, 
съгласно сборник за рецепти за ученическите столове и бюфети, изд. „Техника" 12. 

Основният компонент на обяда включва : основно ястие+хляб и десерт; 
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Прилага 4 /четири/ броя седмични менюта, като е спазено изискването - един път седмично в 
менюто за обяд да се включва риба. 

Обядът включва разнообразние от хранителни продукти и кулинарни изделия, които в рамките 
на две седмици - 10 дни, не се повтарят. 
Основното ястие е : птиче месо без кожа, свинско (без пържено):готвено;печено; риба (веднъж 
седмично); скара; гарнитура или салата (според сезона). 
Спазено е изискването да не се предлагат колбаси като основни ястия. 
Два пъти седмично е предложена супа, веднъж седмично -супа със съдържание на месо или 
месни продукти. 
Минимум два пъти седмично е предложен пълнозърнест хляб. 

Грамажът на предложения обяд е в съответствие с посочения минимум грамаж, съгласно 
Номенклатура на ястията от „Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети" -
Приложение № 2 към Техническа спецификация, 

Комисията констатира, че техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника 
/без цени/ и Менюто, отговарят на изискванията на Възложителя. 

Предвид горното Комисията 

Р Е Ш И : 

ДОПУСКА до отваряне на ценовото предложение, оценка и класиране, на участник с оферта, 
вх. № 273/10.02.2016 г., подадено от „Дилия - Илия Чергов"ЕТ, със седалище и адрес на 
управление на дружеството: с. Коларово, община Петрич, ул. „Беласица" № 15, ЕИК -
200761178, с предствляващ Илия Борисов Чергов- по обособена позиция - едно. 

ДОПУСКА до отваряне на ценовото предложение, оценка и класиране, на участник с оферта, 
вх.№ 274/10.02.2016 г., подадено от ЕТ"Албена Узунова" , със седалище и адрес на 
управление: град Петрич, ул."Александър Стамболийски" 10, ЕИК - 101070223, представляван 
от собственика Албена Иванова Узунова - по обособена позиция - две. 

Отварянето на ценовите предложения на допуснатите кандидати и провеждането на 
третия етап от процедурата ще се извърши на 17.02.2016 г. в 14.00 часа, в учителската стая 
на сградата СОУ "Антон Попов" - Петрич, находяща се на улица „Тетово"8. 
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