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П Р О Т О К О Л 
  

  № 1/24.01.2019 г. 

 

 

     На  24.01.2019  г. в 10.00 часа комисия, назначена със Заповед № РД-

08-25/24.01.2019 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Иван 

Селимински-Сливен” АД гр.Сливен в състав: 
 

   

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Розалинка Спасова – Зам. директор по административните  

дейности на МБАЛ-АД-Сливен Пепа Стоянова – Главен 

счетоводител на МБАЛ-АД-Сливен; 

                                 

   ЧЛЕНОВЕ:       1.  адвокат Димитър Митев – правен съветник на МБАЛ-АД-Сливен; 

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

                                3. Радост Симеонова – Организатор „Маркетинг” на МБАЛ-АД-

Сливен; 

                              4.  Красимира Танева – Главна мед. сестра на МБАЛ-АД-Сливен 
 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 1. Мариана Стойкова – Експерт ОПД при 

МБАЛ-АД-Сливен; 

                                          2.  Галя Маврова – Счетоводител при 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: „Избор на оператор за отпечатване и 

предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите в  МБАЛ"Д-р 

Иван Селимински-Сливен" АД Сливен”, одобрена с Решение № РД-08-

516/14.12.2018 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-

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

поръчки. 
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     Комисията започва 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  4 /четири/ оферти:  

 

№ ОПД - 05-1/22.01.2019 г. 09.30 ч. - "Български пощи" ЕАД гр.София; 

 

№ ОПД - 05-2/22.01.2019 г. 11.30 ч. - "Содексо Пасс България" ЕООД  

гр.София; 

 

№ ОПД - 05-3/23.01.2019 г. 09.45 ч. - "Томбоу България" ООД  

гр.София; 

 

№ ОПД - 05-4/23.01.2019 г. 12.00 ч. - "Идънред България" АД  

гр.София. 

 

 

          На основание  чл. 54, ал. 2 от ППЗОП  и след проверка на 

документите  за самоличност и наличието на изрично пълномощно, 

Комисията допусна , при действията на си по ал. 3-5 на чл. 54 от 

ППЗОП,  да присъства, заявилия желание упълномощен представител 

на "Содексо Пасс България" ЕООД  гр.София  – Ангел Ангелов. 

 

          При отварянето на офертите в 10.00 часа на 24.01.2019 г. не присъстваха 

представители на средствата за масова информация.  

 

            Комисията отвари запечатаните непрозрачни опаковки на четиримата 

участници и оповести тяхното съдържание и провери за наличието на отделни 

запечатани пликове с надпис "Предлагани ценови параметри".  

 

          Трима от членовете на комисията – Розалинка Спасова – Председател, 

Димитър Митев – член и Пепа Стоянова  – член подписаха техническите 

предложения и пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

четиримата участници.   

 

            Комисията предложи на представителя на "Содексо Пасс България" 

ЕООД  гр.София да подпише плика с надпис "Предлагани ценови параметри" и  

техническите предложения и на другите  участници. Той се възползва от това 

свое право и подписа пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

другите  участници, както и техническите им предложения. 
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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. 

 

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: 

 
Предложение с  вх.№ ОПД- 05-1/22.01.2019 г. 09.30 ч. - "Български 

пощи" ЕАД - гр.София  

 

                    Участникът е приложил към офертата си следните 

документи и информация: 

 

№ 

 

ДОКУМЕНТИ 

 

Вид на 

документите  

(оригинал или 

заверено 

копие) 

I 
Списък с документите, съдържащи се в офертата  

- Приложение № 1 
оригинал 

II Заявление за участие:   

2.1. ЕЕДОП – Приложение 2 /ел.вариант/ оригинал 

2.2. 
Документи за доказване на предприетите мерки за 

надеждност /ако е приложимо/; 
- 

2.3. 
Документи по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато 

участникът е обединение /ако е приложимо/; 
- 

2.4. 
Декларация за съгласие от трето лице по чл. 65, ал. 

3 от ЗОП /ако е приложимо/; 
- 

2.5. 

Декларация от подизпълнителя  /Приложение № 8/ 

(в случай, че се предвижда участие на 

подизпълнител)  

 

- 

3.1 Техническо предложение   

3.1.1. 

Документ за упълномощаване, когато лицето, което 

подава офертата, не е законният представител на 

участника /ако е приложимо/; 

Нотариално 

заверено 

копие 

3.1.2. 

Техническо предложение за изпълнение на 

поръчката /Приложение 5/ в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на 

възложителя 

оригинал 

3.1.3. 
Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор (Приложение №3); 
оригинал 

3.1.4. 
Декларация за срока на валидност на офертата 

(Приложение № 4); 
оригинал 

3.1.5. Друга информация и/или документи, изискани от  
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възложителя, когато това се налага от предмета на 

поръчката:  

1. Разрешение от министъра на финансите за 

осъществяване на дейност като оператор на 

ваучери за храна, издадено по реда на чл.9, ал.4 

от Наредба №7 от 09.07.2003 г. за условията и 

реда за издаване и отнемане на разрешение за 

извършване на дейност, като оператор на 

ваучери за храна и осъществяване на дейност 

като оператор. 

2. Декларация, съдържаща Списък с търговските 

обекти на територията на гр.Сливен, които 

приемат отпечатаните ваучери за храна. В 

списъка да са посочени точните адреси на 

търговските обекти – 80 бр., независимо дали са 

самостоятелни обекти или част от търговска 

верига /свободен текст/ 

3. Декларация, съдържаща Списък на изпълнените 

от участника услуги за последните три години,  

4. Три броя удостоверения за добро изпълнение. 

5. Копие от образци на ваучери -2 бр. - по чл.209 

от ЗКПО и по Наредба 11 

 

 

 

 

 

Заверено 

копие 

 

 

 

 

Оригинал 

 

 

 

Оригинал 

 

Заверени 

копия 

 

Заверени 

копия 

ІV "Предлагани ценови параметри"  

4.1 Ценово предложение – Приложение 6   Оригинал 

 

 

Участникът  е представил Списък на документите, съдържащи се в 

офертата /Приложение № 1 от документацията за участие в процедурата/ 

подписан и подпечатан от него. 

 

1. Комисията констатира, че всички описани в Списъка документи и 

информация бяха налични в приложената оферта. 

         2.Въпреки, че не са изисквани, са приложени  доказателства  за 

техническите възможности на участника: Декларация, съдържаща Списък 

на изпълнените от участника услуги за последните три години и  

удостоверенията за добро изпълнение, както и доказателство за годността 

(правоспособността) на участника за упражняване на професионална дейност - 

копието на Разрешение от министъра на финансите за осъществяване на дейност 

като оператор на ваучери за храна. Комисията приема, че с представените 

документи участникът отговаря на съответните изисквания към момента. 

   

 3.  Участникът е представил /CD/ с е-ЕЕДОП на електронен 

носител – наличен по опис на документи . 

 

      Комисията констатира следните несъответствия с изискванията на 

Възложителя и Закона : 
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- В ЕЕДОП е налице липса, непълнота на информацията. 

Комисията не може да установи съответствие с изискванията към 

личното състояние на участника или критериите за подбор, а именно:  

 

    На електронният носител  /CD/, представен от участника е 

наличен 1 файл с разширение *.p7s, който не се отваря за четене  и 

е  криптиран. 

 

   Съгласно документацията към поръчката и указанията за попълване на ЕЕДОП 

„Възложителят приема завършеният е-ЕЕДОП в *.pdf формат, който следва да е 

подписан с електронен подпис от съответните лица.“ 

 

       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: 

 

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

участникът "Български пощи" ЕАД гр.София  да представи 

допълнително следните документи и/или информация :  

 

         - Коректно и пълно попълнен е-ЕЕДОП в *.pdf формат, който 

следва да е подписан с електронен подпис от съответните лица.“  

 
 

Предложение с  вх№ ОПД - 05-2/22.01.2019 г. 11.30 ч. - "Содексо Пасс 

България" ЕООД - гр.София; 

 

 

                    Участникът е приложил към офертата си следните 

документи и информация:  

 

№ 

 

ДОКУМЕНТИ 

 

Вид на 

документите  

(оригинал или 

заверено 

копие) 

I 
Списък с документите, съдържащи се в офертата  - 
Приложение № 1 

оригинал 

II Заявление за участие:   

2.1. ЕЕДОП – Приложение 2 /ел.вариант/ оригинал 

2.2. 
Документи за доказване на предприетите мерки за 

надеждност /ако е приложимо/; 
- 

2.3. 
Документи по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато участникът е 

обединение /ако е приложимо/; 
- 

2.4. 
Декларация за съгласие от трето лице по чл. 65, ал. 3 от 

ЗОП /ако е приложимо/; 
- 
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2.5. 

Декларация от подизпълнителя  /Приложение № 8/ (в 

случай, че се предвижда участие на подизпълнител)  

 

- 

3.1 Техническо предложение   

3.1.1. 

Документ за упълномощаване, когато лицето, което 

подава офертата, не е законният представител на 

участника /ако е приложимо/; 

Нотариално 

заверено 

копие 

3.1.2. 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката 

/Приложение 5/ в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя 
оригинал 

3.1.3. 
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект 

на договор (Приложение №3); 
оригинал 

3.1.4. 
Декларация за срока на валидност на офертата 

(Приложение № 4); 
оригинал 

3.1.5. 

Друга информация и/или документи, изискани от 

възложителя, когато това се налага от предмета на 

поръчката:  

1. Декларация за конфеденциалност по образец на 

участника. 

2. Декларация, съдържаща Списък с търговските обекти 

на територията на гр.Сливен, които приемат 

отпечатаните ваучери за храна. В списъка са посочени 

точните адреси на търговските обекти – 77 бр., 

независимо дали са самостоятелни обекти или част от 

търговска верига /свободен текст/ 

3. Образци на ваучери с номинали 2,00 лв. и 10,00 лв. – 4 

бр., придружени от флаер с описание на защитите. 

 

 

 

 

Оригинал 

 

Оригинал 

 

 

 

 

 

Оригинал 

ІV "Предлагани ценови параметри"  

4.1 Ценово предложение – Приложение 6   Оригинал 

 

 

Участникът  е представил Списък на документите, съдържащи се в 

офертата /Приложение № 1 от документацията за участие в процедурата/ 

подписан и подпечатан от него. 

 

1. Комисията констатира, че всички описани в Списъка документи и 

информация бяха налични в приложената оферта. 

 

Участникът е представил /CD/ с е -ЕЕДОП на електронен носител 

– наличен по опис на документи.  

 

      Комисията констатира следните несъответствия с изискванията на 

Възложителя и Закона : 

 

- В ЕЕДОП е налице липса, непълнота на информацията. 

Комисията не може да установи съответствие с изискванията към 

личното състояние на участника или критериите за подбор, а именно:  
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На електронният носител  /CD/, представен от участника е наличен 

1 файл с разширение *.p7s, който не се отваря за четене и е  

криптиран. 

 

   Съгласно документацията към поръчката и указанията за попълване на ЕЕДОП 

„Възложителят приема завършеният е-ЕЕДОП в *.pdf формат, който следва да е 

подписан с електронен подпис от съответните лица.“ 

 

       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: 

 

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

участникът "Содексо Пасс България" ЕООД гр.София  да 

представи допълнително следните документи и/или информация :  

 

         - Коректно и пълно попълнен е-ЕЕДОП в *.pdf формат, който 

следва да е подписан с електронен подпис от съответните лица.“  

 

 

 
Предложение с  вх № ОПД - 05-3/23.01.2019 г. 09.45 ч. - "Томбоу 

България"  ООД - гр.София 

 

                    Участникът е приложил към офертата си следните 

документи и информация:  

 

 

№ 

 

ДОКУМЕНТИ 

 

Вид на 

документите  

(оригинал или 

заверено копие) 

I 
Списък с документите, съдържащи се в офертата  - 
Приложение № 1 

оригинал 

II Заявление за участие:   

2.1. ЕЕДОП – Приложение 2 /ел.вариант/ оригинал 

2.2. 
Документи за доказване на предприетите мерки за 

надеждност /ако е приложимо/; 
не приложимо 

2.3. 
Документи по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато 

участникът е обединение /ако е приложимо/; 

не приложимо 

2.4. 
Декларация за съгласие от трето лице по чл. 65, ал. 3 

от ЗОП /ако е приложимо/; 

не приложимо 

2.5. 

Декларация от подизпълнителя  /Приложение № 8/ (в 

случай, че се предвижда участие на подизпълнител)  

 

не приложимо 
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3.1 Техническо предложение   

3.1.1. 

Документ за упълномощаване, когато лицето, което 

подава офертата, не е законният представител на 

участника /ако е приложимо/; 

не приложимо 

3.1.2. 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката 

/Приложение 5/ в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя 
оригинал 

3.1.3. 
Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор (Приложение №3); 
оригинал 

3.1.4. 
Декларация за срока на валидност на офертата 

(Приложение № 4); 
оригинал 

3.1.5. 

Друга информация и/или документи, изискани от 

възложителя, когато това се налага от предмета на 

поръчката:  

1. Декларация списък на търговските обекти. В 

списъка са посочени точните адреси на 

търговските обекти – 112 бр., независимо дали са 

самостоятелни обекти или част от търговска 

верига /свободен текст/ 

 

 

 

оригинал 

 

 

ІV "Предлагани ценови параметри"  

4.1 Ценово предложение – Приложение 6    оригинал 

 

Участникът  е представил Списък на документите, съдържащи се в 

офертата /Приложение № 1 от документацията за участие в процедурата/ 

подписан и подпечатан от него. 

 

1. Комисията констатира, че всички описани в Списъка документи и 

информация бяха налични в приложената оферта. 

 

2.    Участникът е представил е-ЕЕДОП на електронен носител /CD/, 

подписан от лицата по чл. 54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП. Комисията 

констатира, че 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.  

 

 

3. Комисията констатира, че в офертата на участника "Томбоу България"  

ООД гр.София не е представен образец на ваучер. 

 

   В Глава II „Техническа Спецификация“ към документацията на 

поръчката, Възложителят е поставил изискване : „Участникът в процедурата 

следва да представи в офертата си копие от образеца на ваучер или негова 

фотографска снимка, като той трябва да съдържа:“…/.точно посочени знаци и  

текстове/.  
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       Комисията констатира липса, несъответствия с изискванията на 

Възложителя и Закона. 

 

         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: 

 

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

участникът "Томбоу България"  ООД гр.София  да представи 

допълнително следните документи и/или информация :  

 

        Копие от образеца на ваучер или негова фотографска снимка, като той 

трябва да съдържа:  

 1. Фирма, седалище и адрес на управление на оператора, единния 

идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията; 

  2.  МБАЛ ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен,  

       ЕИК: 119502733 

  3. Номинална стойност на ваучерите за храна – 2 /два/ лева и 10 /десет/ лева 

            В месечната заявка Възложителя посочва броя на ваучерите от 

различните номинали; 

4. Срок на валидност на ваучера за храна; 

5. Изрична забрана за покупка на вино, спиртни напитки, пиво и тютюневи 

изделия чрез ваучери за храна; 

6. Изрична забрана за връщане на остатък до номиналната стойност на 

предоставения ваучер; 

7. Най-малко пет способа за защита; 

8. Място за поставяне на дата и печат на доставчика; 

9. Уникалния номер на получената от оператора индивидуална квота, по която е 

предоставен ваучерът за храна. 

10. Дата на издаване на заповедта на получената от оператора индивидуална 

квота, по която е предоставен ваучерът за храна. 

 

 

 
Предложение с вх № ОПД - 05-4/23.01.2019 г. 12.00 ч. - "Идънред 

България" АД  гр.София  

 

                    Участникът е приложил към офертата си следните 

документи и информация:  

 

 

№ 

 

ДОКУМЕНТИ 

 

Вид на 

документите  

(оригинал или 

заверено копие) 

I 
Списък с документите, съдържащи се в офертата  

- Приложение № 1 
оригинал 
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II Заявление за участие:   

2.1. ЕЕДОП – Приложение 2 /ел.вариант/ CD 

2.2. 
Документи за доказване на предприетите мерки за 

надеждност /ако е приложимо/; 
не приложимо 

2.3. 
Документи по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато 

участникът е обединение /ако е приложимо/; 

не приложимо 

2.4. 
Декларация за съгласие от трето лице по чл. 65, ал. 

3 от ЗОП /ако е приложимо/; 

не приложимо 

2.5. 

Декларация от подизпълнителя  /Приложение № 8/ 

(в случай, че се предвижда участие на 

подизпълнител)  

 

не приложимо 

2.6. Декларация по чл.44, ал.2 от ППЗОП оригинал 

3.1 Техническо предложение   

3.1.1. 

Документ за упълномощаване, когато лицето, което 

подава офертата, не е законният представител на 

участника /ако е приложимо/; 

не приложимо 

3.1.2. 

Техническо предложение за изпълнение на 

поръчката /Приложение 5/ в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на 

възложителя 

оригинал 

3.1.3. 
Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор (Приложение №3); 
оригинал 

3.1.4. 
Декларация за срока на валидност на офертата 

(Приложение № 4); 
оригинал 

3.1.5. 

Друга информация и/или документи, изискани от 

възложителя, когато това се налага от предмета на 

поръчката:  

1. Списък на търговските обекти 

 

 

 

 

оригинал 

 

ІV "Предлагани ценови параметри"  

4.1 Ценово предложение – Приложение 6   оригинал 

 

 

Участникът  е представил Списък на документите, съдържащи се в 

офертата /Приложение № 1 от документацията за участие в процедурата/ 

подписан и подпечатан от него. 

 

       Комисията констатира следните несъответствия с изискванията на 

Възложителя и Закона : 

 

1. НЕ ВСИЧКИ описани в Списъка документи и информация бяха 

налични в приложената оферта. В подадената оферта липсва списък на 

търговските обекти.  
2. Участникът е представил е-ЕЕДОП на електронен носител, 

подписан от лице по чл. 54, ал.2 по ЗОП – представител на участника.  
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3. С представената декларация на основание чл.67, ал.3 от ЗОП и 

чл.44, ал. 2 от ППЗОП, Комисията направи проверка на посочения линк. При нея 

установи актуалността и автентичността на декларирания ЕЕДОП, който вече е 

бил използван при предходна процедура за обществена поръчка. ЕЕДОП е 

подписан от членовете на съвета на директорите – лицата по чл. 54, ал.2 и чл.55, 

ал.3 от ЗОП на „Идънред България" АД  гр.София.  
4. Комисията констатира, че в офертата на участника "Идънред 

България" АД  гр.София не е представен образец на ваучер. 

 

   В Глава II „Техническа Спецификация“ към документацията на 

поръчката, Възложителят е поставил изискване : „Участникът в процедурата 

следва да представи в офертата си копие от образеца на ваучер или негова 

фотографска снимка, като той трябва да съдържа:“…/.точно посочени знаци и  

текстове/.  

 

         Комисията констатира, че 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: 

 

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

участникът „Идънред България" АД гр.София  да представи 

допълнително следните документи и/или информация:  

 

I. Копие от образеца на ваучер или негова фотографска снимка, като той 

трябва да съдържа:  

          1. Фирма, седалище и адрес на управление на оператора, единния 

идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията; 

  2.  МБАЛ ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен,  

     ЕИК: 119502733 

        3. Номинална стойност на ваучерите за храна – 2 /два/ лева и 10 

/десет/ лева 

            В месечната заявка Възложителя посочва броя на ваучерите от 

различните номинали; 

4. Срок на валидност на ваучера за храна; 

5. Изрична забрана за покупка на вино, спиртни напитки, пиво и 

тютюневи изделия чрез ваучери за храна; 

6. Изрична забрана за връщане на остатък до номиналната стойност на 

предоставения ваучер; 

     7. Най-малко пет способа за защита; 

8. Място за поставяне на дата и печат на доставчика; 
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      9. Уникалния номер на получената от оператора индивидуална квота, по  

която е предоставен ваучерът за храна. 

10. Дата на издаване на заповедта на получената от оператора 

индивидуална квота, по която е предоставен ваучерът за храна. 

. 
 

 

           С това свое действие Комисията завърши дейностите си 

разглеждане и обсъждане на лично състояние и на критериите за 

подбор, както и  техническите предложения на участниците, след 

което единодушно     

 

 

Р Е Ш И: 

 

               Завършва първото си заседание, като насрочва следващото си 

заседание за 11.02.2019 г. /понеделник/ от 11.00 часа  в заседателната 

зала  в сградата на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен, бул. 

„Христо Ботев” №1.  

 

 

 
                                 К О М И С И Я  :    

                               

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ  Информацията е заличена на осн. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД 

                                                             /Розалинка Спасова /    

           

                            ЧЛЕНОВЕ:   1. Информацията е заличена на осн. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД 

                                                     /адв. Димитър Митев/                                                                                                                                                                           

 

                                                2.  Информацията е заличена на осн. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД           

                                                             /Пепа Стоянова/       

          

                                                3.  Информацията е заличена на осн. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД           

                                                             /Красимира Танева/ 

                                                                                                                                                                                    

                                                4.  Информацията е заличена на осн. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД            

                                                            / Радост Симеонова/       


