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П Р О Т О К О Л  
  

№ 1/31.01.2020 г.  

 
На 31.01.2020 г. в 10.00 часа комисия, назначена със Заповед № РД-08-58/31.01.2020 

г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р   Хрисант Хрисантов – Началник на ОТО на МБАЛ-АД 

                                  -  Сливен; 

 

ЧЛЕНОВЕ:      1.  Д-р Димитър Русчев – Началник на Отделение по офталмология на 

МБАЛ-АД-  Сливен; 

                               2.  Д-р Ангел Ангелов-Началник на Хирургично отделение на МБАЛ-АД-  

Сливен; 

                               3.  Д-р Йордан Котов - Началник на отделение по ушно-гърлени болести 

на МБАЛ-АД-  Сливен; 

                               4. Мариана Стойкова- Експерт Обществени поръчки на МБАЛ-АД – 

Сливен;  

                             

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 1. Радост Симеонова- Икономист ОП и Маркетинг на МБАЛ-АД –  

                                             Сливен; 

                                          2. Пепа Стоянова – Главен счетоводител на МБАЛ-АД -  Сливен 

 

се събра в пълен състав и започна своята работа по разглеждане, оценка и класиране 

на постъпилите оферти в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка 

с предмет: „Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-

Сливен" АД, неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за 

медицинските изделия, чрез периодично повтарящи се доставки “ , одобрена с Решение № 

РД-08-529/23.12.2019 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-

Сливен” АД, която се провежда по реда и условията на Закона за обществените поръчки. 

 

Комисията започна работа след получаване на представените оферти и Приемо-

предавателен протокол по чл. 48, ал. 6 ППЗОП (чл. 54, ал. 1 ППЗОП).  

 Комисията се запозна със списъка с постъпилите оферти и всички членове на 

комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 

 Комисията констатира, че  

 

за участие в откритата процедура са подадени   13  /тринадесет / оферти:  

 

 

1. вх.№ ОПД-05-1/23.01.2020 г.- 09.45 ч. - „Ка-М Медикъл” ЕООД гр. София; 
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2. вх.№ ОПД-05-2/27.01.2020 г.-10.05 ч. - „Дитомед” ООД гр. София; 

 

3. вх. № ОПД-05-3/28.01.2020 г. -09.45 ч. – „Титаника 2008“ ЕООД гр.Пловдив; 

 

4. вх.№ ОПД-05-4/28.01.2020 г.- 09.50 ч.- „Юнивърсити Медикал Рисърч” ООД гр. София; 

 

5. вх.№ ОПД-05-5/28.01.2020 г.-11.00 ч.- „Кардио Медикал" ЕООД гр. София. 

 

6. вх.№ ОПД-05-6/21.01.2020 г.-11.05 ч. - "Мармит Юнайтед" ЕООД  гр. София; 

 

7. вх.№ ОПД-05-7/29.01.2020 г.-09.25 ч. - "Айф Фарма" ООД  гр. София; 

 

8. вх.№ ОПД-05-8/29.01.2020 г.-11.00 ч.- „Контакт Медикъл Интернешънъл” ООД гр. 

София; 

 

9. вх.№ ОПД-05-9/29.01.2020 г.-15.10 ч.- „Електро Мед България" ЕООД - гр.София; 

 

10. вх.№ ОПД-05-10/30.01.2020 г.-09.50 ч. - "Рей Медикъл" ЕООД гр. София; 

 

11. вх.№ ОПД-05-11/30.01.2020 г.-10.00 ч. - "РСР" ЕООД  гр. София; 

 

12. вх.№ ОПД-05-12/30.01.2020 г.-10.10 ч. - "Елпак Лизинг" ЕООД  гр. Варна; 

 

13. вх.№ ОПД-05-13/30.01.2020 г.-10.20 ч. - "Истлинк България" ООД  гр. Пловдив. 

 

 При отварянето на офертите в 10.00 часа на 31.01.2020 г. не присъстваха участници, 

техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова 

информация. 

 Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 

опаковки, оповести тяхното съдържание и провери за наличието на отделни запечатани 

пликове с надпис "Предлагани ценови параметри".  

 Трима от членовете на комисията – д-р Хрисант Хрисантов – Председател, д-р Ангел 

Ангелов - член и д-р Йордан Котов – член подписаха техническите предложения и 

пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри" на всички участници.  

 

С това действие приключи публичната част от заседанието на комисията.  

 

След това комисията в закрито заседание извърши проверка за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор.  

Във връзка с предстоящото разглеждане, комисията извърши справки в Търговския 

регистър, по ЕИК на участниците и справки в сайта на Изпълнителна агенция по 

лекарствата – Регистър на търговците на едро, получили разрешение за търговия с 

медицински изделия. 

 

Комисията разгледа документите по чл.39, ал.2 ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и 

КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО: 

 

І. Предложение с   вх.№ ОПД-05-1/23.01.2020 г.-  09.45 ч. - „Ка-М Медикъл” 

ЕООД гр. София  
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 Участникът участва за Обособена позиция № 9 „Медицински изделия за отделение 

по хирургия“ за номенклатурни единици №№ 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17.  

 Участникът  е представил Списък на документите, съдържащи се в офертата.  

 - Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в приложената 

оферта; 

 - В е-ЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал.2 от ЗОП не е налице липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника или 

критериите за подбор. 

 Предвид горното и на основание чл.104, ал.4 от ЗОП и във вр.с чл.54, ал.8 и ал.9 от 

ППЗОП, Комисията  

 

Р Е Ш И:  

 

 Участникът „Ка-М Медикъл” ЕООД гр. София отговаря на изискванията за 

лично състояние и на критериите за подбор и ще разгледа техническите му 

предложения. 

 

ІІ. Предложение с  вх.№ ОПД -05-2/27.01.2020 г. -10.05 ч. -  „Дитомед” ООД 

гр. София;  
 

  Комисията установи, че участникът „Дитомед” ООД е подал оферта, която не 

отговоря на предварително поставените от Възложителя условия, а именно: върху 

запечатаната непрозрачна опаковка е посочен предмета на поръчката, но няма посочени 

обособените позиции, включително номенклатурните единици от позициите, за които 

участва.  

 В Раздел ІV „ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ“ от Документацията е посочено точно 

какви са реквизитите, които трябва да съдържа всяка подадена оферта. Съгласно т. 2. 

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:  

2.1. наименованието на кандидата или участника, включително участниците в 

обединението, когато е приложимо; 

2.2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

2.3. наименованието на поръчката и обособените позиции, включително 

номенклатурните единици / когато е приложимо/, за които се подават документите.  

 Във връзка с това Комисията счита, че участникът е нарушил условията за участие в 

обществената поръчка. 

 Един от основните принципи при провеждане на процедури за възлагане на 

обществени поръчки заложен в разпоредбите на чл.2, ал.1 от ЗОП е равнопоставеност. 

Всички останали участници в процедурата са спазили поставеното от възложителя условие 

да бъдат посочени обособените позиции, включително номенклатурните единици от 

позициите, за които участват. Допускане до разглеждане на техническата и ценова оферта 

на участника „Дитомед” ООД гр. София ще представлява грубо нарушение на принципа на 

равнопоставеност, спрямо останалите участници. 

 

 Комисията единодушно реши : На основание чл. 107, т. 1 и т.5  от Закона за 

обществените поръчки, предлага на Възложителя ДА ОТСТРАНИ от по-нататъшно участие 

в откритата процедура участника „Дитомед” ООД гр. София, тъй като е представил оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на Възложителя, а 

именно: 

 1. Несъответствие с изискванията на Възложителя относно реквизитите, които 

трябва да съдържа всяка подадена оферта.  
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МОТИВИ  

 

 1.Комисията констатира несъответствие с подадената от участника оферта и 

изискванията на Възложителя с реквизитите, които трябва да съдържа всяка подадена 

оферта, а именно: 

 Върху запечатаната непрозрачна опаковка на участника „Дитомед” ООД гр. София 

не са посочени обособените позиции, включително номенклатурните единици от 

позициите, за които участва.  

 

          Предвид горното и на основание чл.107, т.1 и т.5 от ЗОП, Комисията няма да разгледа 

подадената от участника „Дитомед” ООД гр. София оферта и предлага на Възложителя ДА 

ОТСТРАНИ от по-нататъшно участие в откритата процедура участника, тъй като офертата 

му не отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

ІІІ. Предложение с  вх. № ОПД -05-3/28.01.2020 г. -09.45 ч. –  „Титаника 

2008“ ЕООД гр.Пловдив;  

 

 Участникът участва за Обособена позиция № 4 „Остеосинтезни средства за 

ортопедична дейност-вариант 4“. 

 Участникът  е представил Списък на документите, съдържащи се в офертата. 

 - Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в приложената 

оферта; 

 - В е-ЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал.2 от ЗОП не е налице липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника или 

критериите за подбор. 

 Предвид горното и на основание чл.104, ал.4 от ЗОП и във вр.с чл.54, ал.8 и ал.9 от 

ППЗОП, Комисията  

 

Р Е Ш И:  

 

 Участникът „Титаника 2008“ ЕООД гр.Пловдив отговаря на изискванията за 

лично състояние и на критериите за подбор и ще разгледа техническото му 

предложение. 

 

ІV. Предложение  с вх.№ ОПД -05-4/28.01.2020 г.- 09.50 ч.- „Юнивърсити 

Медикал Рисърч” ООД гр. София ;  

 

 Участникът участва за Обособена позиция № 6 „Медицински изделия за 

неврохирургична дейност“ за номенклатурни единици №№ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 . 

 Участникът  е представил Списък на документите, съдържащи се в офертата.  

 - Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в приложената 

оферта; 

 - В е-ЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал.2 от ЗОП не е налице липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника или 

критериите за подбор. 

 Предвид горното и на основание чл.104, ал.4 от ЗОП и във вр.с чл.54, ал.8 и ал.9 от 

ППЗОП, Комисията  
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Р Е Ш И:  

 

 Участникът „Юнивърсити Медикал Рисърч” ООД гр. София  отговаря на 

изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и ще разгледа 

техническите му предложения. 

 

V. Предложение  с вх.№ ОПД -05-5/28.01.2020 г.-11.00 ч.- „Кардио Медикал" 

ЕООД гр. София;  

 

 Участникът участва за Обособена позиция № 6 „Медицински изделия за  

неврохирургична дейност“  за номенклатурни единици №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. 

 Участникът  е представил Списък на документите, съдържащи се в офертата.  

 - Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в приложената 

оферта; 

 - В е-ЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал.2 от ЗОП не е налице липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника или 

критериите за подбор. 

 Предвид горното и на основание чл.104, ал.4 от ЗОП и във вр.с чл.54, ал.8 и ал.9 от 

ППЗОП, Комисията  

 

Р Е Ш И:  

 

 Участникът „Кардио Медикал" ЕООД гр. София отговаря на изискванията за 

лично състояние и на критериите за подбор и ще разгледа техническите му 

предложения. 

 

 

VІ. Предложение  с вх.№ ОПД -05-6/21.01.2020 г. -11.05 ч. - "Мармит 

Юнайтед" ЕООД  гр. София;  

 

 Участникът участва за Обособена позиция № 9 „Медицински изделия за отделение 

по хирургия“ за номенклатурни единици №№ 1, 2 и 3. 

 Участникът  е представил Списък на документите, съдържащи се в офертата. 

 - Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в приложената 

оферта; 

 - В е-ЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал.2 от ЗОП не е налице липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника или 

критериите за подбор. 

 Предвид горното и на основание чл.104, ал.4 от ЗОП и във вр.с чл.54, ал.8 и ал.9 от 

ППЗОП, Комисията  

 

Р Е Ш И:  

 

 Участникът "Мармит Юнайтед" ЕООД гр. София отговаря на изискванията за 

лично състояние и на критериите за подбор и ще разгледа техническите му 

предложения. 
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VІІ. Предложение  с  вх.№ ОПД -05-7/29.01.2020 г. -09.25 ч. - "Айф Фарма" 

ООД  гр. София;  

 

 Участникът участва за Обособена позиция № 3 „Остеосинтезни средства за 

ортопедична дейност-вариант 3“. 

 Участникът  е представил Списък на документите, съдържащи се в офертата.  

 - Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в приложената 

оферта; 

 - В е-ЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал.2 от ЗОП не е налице липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника или 

критериите за подбор. 

 Предвид горното и на основание чл.104, ал.4 от ЗОП и във вр.с чл.54, ал.8 и ал.9 от 

ППЗОП, Комисията  

 

Р Е Ш И:  

 

 Участникът "Айф Фарма" ООД гр. София отговаря на изискванията за лично 

състояние и на критериите за подбор и ще разгледа техническото му предложение. 

 

VІІІ. Предложение  с вх.№ ОПД -05-8/29.01.2020 г.-11.00 ч.- „Контакт 

Медикъл Интернешънъл” ООД гр. София ;  

 

 Участникът участва за Обособена позиция № 7 „Медицински изделия за отделение 

по офталмология“.  

          Участникът  е представил Списък на документите, съдържащи се в офертата. 

 - Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в приложената 

оферта; 

 - В е-ЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал.2 от ЗОП не е налице липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника или 

критериите за подбор. 

 Предвид горното и на основание чл.104, ал.4 от ЗОП и във вр.с чл.54, ал.8 и ал.9 от 

ППЗОП, Комисията  

 

Р Е Ш И:  

 

 Участникът „Контакт Медикъл Интернешънъл” ООД гр. София отговаря на 

изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и ще разгледа 

техническото му предложение. 

 

ІХ. Предложение  с вх.№ ОПД -05-9/29.01.2020 г. -15.10 ч.- „Електро Мед 

България" ЕООД  - гр.София.  

 

 Участникът участва за Обособена позиция № 1 „Остеосинтезни средства за 

ортопедична дейност-вариант 1“ и за Обособена позиция № 2 „Остеосинтезни средства за 

ортопедична дейност-вариант 2“.  

 Участникът  е представил Списък на документите, съдържащи се в офертата. 

 Участникът е представил ЕЕДОП на хартиен носител, но не  е представил такъв в 

електронен вариант - дискета, компакт диск и др.  
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       Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с § 29, т. 5, буква ,.а“ от Преходните и 

заключителни разпоредби на ЗОП, влиза в сила от 1 април 2018 година, при възлагането на 

обществени поръчки Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 

следва да се представя задължително в електронен вид, както и следва да е подписан с 

квалифициран електронен подпис.  

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл.104, ал.4 от ЗОП и във вр.с 

чл.54, ал.8 и ал.9  от ППЗОП, Комисията  

 

Р Е Ш И:  

 

  В срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол, участникът 

„Електро Мед България" ЕООД  гр.София да представи допълнително следните документи 

и/или информация : 

 - еЕЕДОП в електронен вариант, който следва да е подписан с квалифициран 

електронен подпис от съответните лица и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, предвид гореизложените констатации на комисията. 

 Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или 

заявления за участие. 

 

Х. Предложение с  вх.№ ОПД-05-10/30.01.2020 г.-09.50 ч. - "Рей Медикъл" 

ЕООД гр. София;  

  

 Участникът участва за Обособена позиция № 8 „Медицински изделия за отделение 

по ушно-носно-гърлени болести“ за номенклатурни единици №№ 5 и 8 и Обособена 

позиция № 9 „Медицински изделия за отделение по хирургия“ за номенклатурни единици 

№№ 1, 2 и 10. 

 Участникът  е представил Списък на документите, съдържащи се в офертата.  

 - Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в приложената 

оферта; 

 - Съгласно изискването на чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, участникът е представил в 

офертата си 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан с квалифициран електронен подпис от лицето 

от чл. 54, ал. 2 от ЗОП, съгласно информацията по партидата на дружеството в Търговския 

регистър. Комисията констатира, че в еЕЕДОП е посочен сертификат EN ISO 9001-2015, 

чийто срок на валидност е изтекъл на 03.07.2019 г. 

 Съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията и обявлението на 

поръчката : „Участниците трябва да притежават сертификат по EN ISO 9001:2015 или 

еквивалентен, с обхват идентичен или сходен с предмета на поръчката, издаден на 

участника от акредитиран орган и валиден към датата на подаване на документите.“ 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл.104, ал.4 от ЗОП и във вр.с чл.54, ал.8 и 

ал.9 от ППЗОП, Комисията  

 

Р Е Ш И:  

 

  В срок от 5 работни дни  от получаване на настоящия протокол, 

участникът "Рей Медикъл" ЕООД гр. София да представи допълнително 

следните документи и/или информация :  

 - Нов еЕЕДОП, в  който участникът следва да посочи валиден EN ISO 

9001 , №, обхват и орган, издал сертификата  и/или други  еквивалентни  
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документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, предвид 

гореизложените констатации на комисията.  

 Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти  

или заявления за участие.  

 

ХІ. Предложение с вх.№ ОПД-05-11/30.01.2020 г.-10.00 ч. - "РСР" ЕООД  гр. 

София;  

 

 Участникът участва за Обособена позиция № 9 „Медицински изделия за отделение 

по хирургия“ за номенклатурни единици №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

и 18. 

 Участникът  е представил Списък на документите, съдържащи се в офертата.  

 - Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в приложената 

оферта; 

 - В е-ЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал.2 от ЗОП не е налице липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника или 

критериите за подбор. 

 Предвид горното и на основание чл.104, ал.4 от ЗОП и във вр.с чл.54, ал.8 и ал.9 от 

ППЗОП, Комисията  

 

Р Е Ш И:  

 

 Участникът "РСР" ЕООД  гр. София отговаря на изискванията за лично 

състояние и на критериите за подбор и ще разгледа техническите му предложения .  

 

ХІІ. Предложение с  вх.№ ОПД -05-12/30.01.2020 г. -10.10 ч. -  "Елпак Лизинг" 

ЕООД  гр. Варна  
 

 Участникът участва за Обособена позиция № 9 „Медицински изделия за отделение 

по хирургия“ за номенклатурни единици №№ 10 и 18. 

 Участникът  е представил Списък на документите, съдържащи се в офертата. 

 - Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в приложената 

оферта; 

 - В е-ЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал.2 от ЗОП не е налице липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника или 

критериите за подбор. 

 Предвид горното и на основание чл.104, ал.4 от ЗОП и във вр.с чл.54, ал.8 и ал.9 от 

ППЗОП, Комисията  

 

Р Е Ш И:  

 

 Участникът „Елпак Лизинг" ЕООД гр. Варна отговаря на изискванията за 

лично състояние и на критериите за подбор и ще разгледа техническите му 

предложения. 

 

ХІІІ. Предложение с вх.№ ОПД-05-13/30.01.2020 г.-10.20 ч. - "Истлинк 

България" ООД  гр. Пловдив  
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 Участникът участва за Обособена позиция № 9 „Медицински изделия за отделение 

по хирургия“ за номенклатурни единици №№ 1, 2, 3 и 10. 

 Участникът  е представил Списък на документите, съдържащи се в офертата.  

 - Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в приложената 

оферта; 

 - В е-ЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал.2 от ЗОП не е налице липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника или 

критериите за подбор. 

 Предвид горното и на основание чл.104, ал.4 от ЗОП и във вр.с чл.54, ал.8 и ал.9 от 

ППЗОП, Комисията  

 

Р Е Ш И:  

 

 Участникът "Истлинк България" ООД  гр. Пловдив отговаря на изискванията 

за лично състояние и на критериите за подбор и ще разгледа техническите му 

предложения. 

  

  С това свое действие Комисията завърши дейностите си разглеждане и обсъждане 

на лично състояние и на критериите за подбор, след което единодушно 

 

Р Е Ш И:  

 

 Завършва първото си заседание, като насрочва следващото си заседание след изтичане 

на срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП в заседателната зала  в сградата на МБАЛ „Д-р Иван 

Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” №1. 

          На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП комисията изпраща настоящия протокол до всички 

участници. Протоколът се предоставя за публикуване в електронната преписка на 

обществената поръчка в профила на купувача на възложителя в деня на изпращането му на 

участниците на адрес:  http://zop.mbal.sliven.net/auction/86/. 

 

 Настоящият протокол се състави в един оригинален екземпляр и се подписа от 

председателя и членовете на комисията. 

 

 

     К О М И С И Я  :  

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Информацията е заличена на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП 

             /д-р Хрисант Хрисантов/  

      

     ЧЛЕНОВЕ: 1.  Информацията е заличена на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП 

            /  д-р Димитър Русчев /  

 

       2.  Информацията е заличена на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП 

        / д-р Ангел Ангелов /  

          

       3.  Информацията е заличена на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП 

        / д-р Йордан Котов /  

 

       4.  Информацията е заличена на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП 

         /  Мариана Стойкова /  


