
Информацията е заличена на основание чл.2 от 
ЗЗЛД, във връзка е чл.42, ал.5 от ЗОИ
УТВЪРЖДАВАМ:

инж. Любомир Ил|*^^дата:....... ' / ^
Управител яа “ЕДш-Товарни превози ”  ЕООД

П Р О Т О К О Л  № 2
на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки (ППЗОП)

На 11.05.2017 г., в 09:00 часа в сградата на „БДЖ -  Товарни превози” ЕООД, гр. София, 
ул. “Иван Вазов” № 3, в изпълнение на Заповед № 01-01-76/29.03.2017 год. на Управителя на 
„БДЖ -  Товарни превози” ЕООД за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за 
участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, от ЗОП с предмет: „Доставка на перилни и 
почистващи материали, за нуждите на „БДЖ -  Товарни превози“ ЕООД, за едногодишен 
период”, разделена на 4(четири) обособени позиции, във връзка с обява с per. № 01-21- 
7/14.03.2017 г. и регистрирана в Портала на обществените поръчки към Агенцията за обществени 
поръчки с ID: 9062309, и информация за удължаване първоначалния срок за получаване на 
оферти с ID: 9062681, се проведе заседание на комисия, назначена с горепосочената заповед, в 
състав:

Председател: и i „БДЖ-
Товарни превози” ЕОид;

Членове:
вешки

Товарни 
[ „ОПП”

Резервният член на комисията подписа декларация за липса на
обстоятелствата по чл.ЮЗ, ал.2 от ЗОП, която е приложена към настоящия протокол.

ЕУВЕДОМЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Протокол № 1, съдържащ констатации от работата на комисията, е публикуван на
28.04.2017 г. в раздела на поръчката, в „Профила на купувача” на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД 

http://bdzcarjJQ.bdz. bg/bg/obiavi-za-obshtestveni-poruchki/dostavka-na-perilni-i-pochistvashti-
materiali-za-nuidite-na-bdi-tovami-prevozi-eood-za.html. Същият ден Протокол № 1 е изпратен на 
на електронните пощи, посочени в офертите на участниците, както следва:

- писмо № 01-21-7-10/28.04.2017 г. до „Ай енд ди билд” ООД -  adbuild@abv.bg;
- писмо № 01-21-7-11/28.04.2017 г. до „Оримекс” ООД -  orimeks@abv.bg;
- писмо № 01-21-7-12/28.04.2017 г. до „Трега” ООД -  trega@plov.net;
- писмо №01-21 -7-13/28.04.2017 г. до КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” -  zop@officel.bg:
- писмо №01-21 -7-14/28.04.2017 г. до „Кукуда Груп” ООД -  office@cleaniob.bg.
Крайният срок за предоставяне на допълнителни документи за всички участници е

09.05.2017 г„ 16:45 часа.
Комисията констатира, че в деловодството на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД са 

постъпили запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост пликове от следните участници в 
обществената поръчка с горецитирания предмет:

1. „Кукуда Труп” О О Д - вх. № 01-21-7-15/03.05.2017 г., 16:00 часа;
2. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” -в х .№  01-21 -7-16/09.05.2017 г., 12:55 часа;
3. „ОРИМЕКС” О О Д -вх .№  01-21-7-17/09.05.2017 г., 15:45 часа.
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Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително подадените от участниците документи, 
изискани на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП, във връзка с направените констатации при разглеждане 
на предоставените от участниците документи и съпоставянето им с критериите за подбор, определени 
от Възложителя, изложени в Протокол № 1/29.03.2017 г.

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ 
ДОКУМЕНТИ И НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

H. 1. „ОРИМЕКС” ООД
Участникът е представил плик с надпис: „Допълнително представяне на документи към

оферта с вх. № 01-21-7-5/24.03.2017 г............... При разглеждане на представените от участника
документи, комисията констатира следното:

I. В писмо на Управителя на „Оримекс” ООД е уточнено изисканото в Протокол № 
1/29.03.2017 г., както следва:

- предложения от участника Ирисан гел се отнася за обособена позиция № 4, подпозиции 
№ 2а и № 26;

- предложената от участника каша за ръце се отнася за обособена позиция № 1, 
подпозиция № 1;

- предложения от участника „Active” за безконтактно почистване на автомобили се отнася 
за обособена позиция № 3, подпозиция № 6;

- предложения от участника R.P.G (смес с обезмасляващо действие за професионална 
употреба) се отнася за обособена позиция № 3, подпозиция № 5;

- предложения от участника Биоформ Плюс (дезинфекция и почистване) се отнася за 
обособена позиция № 4, подпозиция № 7;

2. Участникът е предоставил следните документи:
-  декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т.7 

от ЗОП), попълнена и подписана от Антон Антонов, в качеството си на управител, съгласно 
изискването, посочено в приложения към обявата образец - Приложение № 7;

-  декларация по чл.З, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 
тях лица и техните действителни собственици - попълнена и подписана от Антон Антонов, в 
качеството си на управител, съгласно изискването, посочено в приложения към документацията 
образец - Приложение № 13;

-  Списък в оригинал за изпълнени доставки (съгласно приложения към обявата образец 
Приложение № 16) с приложено доказателство -  заверено от представляващия участника копие 
на удостоверение № 68/03.05.2017 г.;

-  Информационен лист за безопасност на Ирисан гел, издаден от производителя 
„Химирекс” ООД -  заверено от представляващия участника;

-  Информационен лист за безопасност на каша за ръце, издаден от производителя 
„Химирекс” ООД -  заверено от представляващия участника;

-  Сертификат за качество на „Forte” -  смес с обезмасляващо действие за професионална 
употреба, с производител „Радитрейд” ЕООД. За предложения препарат, участникът не е 
уточнил за коя обособена позиция, съответно подпозиция се отнася.

-  Сертификат за качество „Active” за безконтактно почистване на автомобили, с 
производител „Радитрейд” ЕООД;

-  Сертификат № 50 100 2748 по стандарт UNI EN ISO 9001:2008, издаден на италиански 
език на BIOCHIMICA s.p.a, с приложен превод на български език;

-  Сертификати за качество на Селван течен сапун, Селван кислол, Селван белина и тест 
гел 380 гр. с производител „САДАТ” ООД;

Комисията констатира, че участникът не е предоставил сертификати за внедрена система 
за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 (или еквивалентен документ), 
противно на изискането, посочено в раздел „Технически и професионални способности” от 
обявата на производителите „САДАТ” ООД и „РАДИТРЕЙД” ЕООД.

Освен гореизложеното, след разглеждане на допълнително представените от участника
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документи и съпоставянето с тези, представени в офертата на участника, комисията констатира, 
че участникът не е предложил и не е предоставил документи на препарати и материали, както 
следва:

- за обособена позиция № 1, за подпозиция № 2 сапун 0,100 гр.;
- за обособена позиция № 2, подпозиции № 1, № 2 и № 3;
- за обособена позиция № 3, за подпозиции № 1, № 3, № 4, № 7 и № 8
- за обособена позиция № 4, за подпозиции № 1 а, № 16, № За, № 36, № 5, № 6, № 8 и № 9.
С оглед на гореизложеното, Комисията констатира, че и след предоставената възможност

за представяне от участника на допълнителни документи по реда на чл.54, ал.9 от ППЗОП, 
описани в Протокол № 1/29.03.2017 г., с което е гарантирана свободна и лоялна конкуренция, 
участникът „ОРИМЕКС” ООД не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия, 
съдържащи се в обявата за участие.

По изложените съображения и на основание чл.107, т.2, б.”а” от ЗОП, във връзка с 
чл. 195 от ЗОП, комисията реши да предложи на Възложителя, участникът „ОРИМЕКС” 
ООД да не бъде допуснат до по-нататъшно участие в обществената поръчка с 
горецитирания предмет, за обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4, поради това, че 
подадената от него оферта не отговаря на предварително обявените от Възложителя 
условия и същият да бъде отстранен.

11.2. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”
Участникът е представил плик с надпис: „Допълнително представяне на документи към 

оферта с вх.№ 01-21-7-7/24.03.2017 г........................ ”, съдържащ следното:
1. „Представяне на участника” в оригинал, съгласно приложения към обявата образец - 

Приложение № 6;
2. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т.7 

от ЗОП), попълнена с данни на членове на Управителния и Контролния съвет и подписана от 
същите.

3. Декларация по чл.З, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 
тях лица и техните действителни собственици (по образец приложен към обявата - Приложение 
№ 13) - попълнена с данни на членове на Управителния и Контролния съвет и подписана от 
същите.

4. Копие на сертификат № TRBA 100 0421 за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт BDS EN ISO 9001:2008, издаден на името на „Пачико” ООД, на 
български език.

5. Копие на сертификат № SISBEL-KYS-0494 за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт ИСО 9001:2008 СУК, издаден на името на „Булеко 2000” ООД със срок 
на валидност до 29.12.2017 г.;

6. Копие на сертификат № 44 100 101864 за внедрена система за управление на качеството 
по стандарт ISO 9001:2015, издаден на името на „Мексон” ООД;

7. Уведомително писмо, съгласно което:
- „АПОЛОН ХИМИ” ООД е дългогодишен производител, който към момента няма 

наличен сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалентен, но отговаря на всички стандарти и 
норми за качество и безопасност по БДС и на Международната организация по стандартизация;

- Да не се вземат под внимание информационните листове за безопасност на Hit&Clean 
Трезон и Hit&Clean Сода каустик, поради което отпада представянето на изискуемия сертификат 
по ISO 9001:2008 или еквивалентен, издаден на производителя на цитираните продукти -  
„Престиж 2007” ЕООД.

8. Уточнение върху информационните листове за безопасност на Пачико ДЗФ-Ултра и 
върху разрешението за пускане на пазара на Пачико ДЗФ-П, че препаратите се отнасят съответно 
за обособена позиция № 4, под номер по ред 2а и 26 и под номер по ред 1а и 16.

След разглеждане на допълнително представените от участника документи и
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съпоставянето с тези, представени в офертата на участника, комисията констатира, че участникът 
е предложил в техническите си спецификации:

- за обособена позиция № 1, под номер по ред 1 -  АПОЛОН, каша за ръце, за който не е 
предоставен документ, противно на изискането, посочено в т.2.3 от „Спецификация на миещи, 
перилни и/или почистващи материали и препарати за нуждите на „БДЖ -  Товарни превози” 
ЕООД, за едногодишен период” (Приложение № 2 към обявата);

- за обособена позиция № 2, под номер по ред 1а и 16, и № по ред 2а и 26 - прах за пране с 
марка „ULTRA HIT”, от информационния лист, на който е видно че производител е „АПОЛОН 
ХИМН” ООД;

- за обособена позиция № 4, под номер по ред 4 Hit&Clean белина, под номер по ред 5 
Hit&Clean кислол от информационните листове, на които е видно че производител „Престиж 
2007” ЕООД;

- за обособена позиция № 4, под номер по ред 9 за калциев хипохлорид /хлорна вар/ не е 
предоставен документ, противно на изискането, посочено в т.2.3 от „Спецификация на миещи, 
перилни и/или почистващи материали и препарати за нуждите на „БДЖ -  Товарни превози” 
ЕООД, за едногодишен период” (Приложение № 2 към обявата).

Участникът е предложил препарати, за чиито производители „АПОЛОН ХИМИ” ООД, 
„Престиж 2007” ЕООД не е представил сертификати за внедрена система за управление на 
качеството по EN ISO 9001:2008 (или еквивалентен документ), противно на изискването, 
посочено в т. 1.2 от „Технически изисквания и места на доставка за количествата миещи, перилни 
и/ или почистващи материали (препарати)” (Приложение № 1 към обявата).

По изложените съображения и на основание чл.107, т.2, б.”а” от ЗОП, във връзка с 
чл.195 от ЗОП, комисията реши да предложи на Възложителя, участникът КООПЕРАЦИЯ 
„ПАНДА” да не бъде допуснат до по-нататъшно участие в обществената поръчка с 
горецитирания предмет, за обособени позиции № 1, № 2 и № 4, поради това, че подадената 
от него оферта не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия и същият 
да бъде отстранен.

11.3. „Кукуда Груп” ООД
Участникът е представил плик с надпис: „Допълнително представяне на документи към 

оферта с вх.№ 01-21-7-8/24.03.2017 г........................ ”, съдържащ следното:
1. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за участие на подизпълнители , съгласно приложения 

към обявата образец (Приложение № 11) -  попълнена и подписана от представляващия 
участника. Съгласно документа, участникът няма да ползва подизпълнители.

2. Сертификат № HU12/6500 за внедрена система за качество по стандарт ISO 9001:2008, 
издаден на английски език, на името на производителя Ficosota Ltd, като към него е приложен 
превод на български език, съгласно изискането, посочено в раздел „Приложения към обявата” от 
обявата.

Комисията констатира, че след представянето от участника на горепосочените документи, 
участникът „Кукуда Груп” ООД отговаря на критериите за подбор, съдържащи се обявата за 
участие и в приложенията към нея. Участникът участва за обособена позиция № 1.

11.4. „Ай енд Ди Билд” ООД с оферта с вх.№ 01-21-7-4/24.03.2017 г., 09:50 часа:
Комисията установи, че в определения срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаване на Протокол № 1/29.03.2017 г., участникът „Ай енд Ди Билд” ООД
не е представил документите, описани в горепосочения протокол, както следва:

1. Превод на български език на сертификат № HU12/6500 за внедрена система за 
качество по стандарт ISO 9001:2008, издаден на английски език, на името на производителя 
Ficosota Ltd., противно на изискането, посочено в раздел „Приложения към обявата” от обявата, а
именно: „Офертата следва.....  да бъде изготвена на български език, а ако някой документ е
представен на чужд език, то същия следва да бъде придружен с превод на български език.”.

2. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO
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9001:2008 (или еквивалентен документ), издаден на името на производителя на хлорна вар 
„Сигма” ООД, противно на изискането, посочено в раздел „Технически и професионални 
способности” от обявата.

По изложените съображения и на основание чл.107, т.2, б.”а” от ЗОП, във връзка с 
чл. 195 от ЗОП, комисията реши да предложи на Възложителя, участникът „Ай енд Ди 
Билд” ООД да не бъде допуснат до по-нататъшно участие за обособени позиции № 1 и № 4, 
поради това, поради това, че подадената от него оферта не отговаря на предварително 
обявените от Възложителя условия и същият да бъде отстранен за обособени позиции № 1 
и № 4.

Комисията констатира, че след непредставянето от участника на горепосочените 
документи, подадената от „Ай енд Ди Билд” ООД оферта отговаря на предварително 
обявените от Възложителя условия единствено за обособена позиция № 2.

П.5. „ТРЕГА” ЕООД
Комисията установи, че в определения срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаване на Протокол № 1/29.03.2017 г., участникът „ТРЕГА” ЕООД не е представил 
документите, описани в горепосочения протокол, както следва:

1. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т.7 
от ЗОП), попълнена и подписана от Галина Брашнарова, в качеството си на съдружник, съгласно 
изискването посочено в приложения към обявата образец -  Приложение № 7;

2. декларация по чл.З, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 
тях лица и техните действителни собственици - попълнена и подписана от г-жа Галина 
Брашнарова, в качеството си на съдружник, съгласно изискването посочено в приложения към 
обявата образец-Приложение № 13;

- документите за материалите и препаратите („Звезда”, Ивет, омекотител за вода /за 
пароструйка/, за белина Роса и сапун Тео с производител „Фикосота” ООД), посочени в т.3.2., 
раздел II от настоящия протокол, съгласно т.2.3. от приложената към обявата „Спецификация на 
миещи, перилни и/или почистващи материали и препарати за нуждите на „БДЖ -  Товарни 
превози” ЕООД, за едногодишен период” (Приложение № 2).

- информационни листове на предлаганите препарати и материали Елви Балсам (Миещ 
препарат за съдове бял, зелен, син), Бене за подове пролетни цветя (производител „Булеко 2000” 
ООД), Бене GLASS (производител „Булеко 2000” ООД),, Бене Професионал WC гел -син, зелен 
(производител „Булеко 2000” ООД), „Вепе” за почистване на емайл и фаянс -  Хлорекс 
(производител „Булеко 2000” ООД), противно на изискането, посочено в т.2.3 от „Спецификация 
на миещи, перилни и/или почистващи материали и препарати за нуждите на „БДЖ -  Товарни 
превози” ЕООД, за едногодишен период” (Приложение № 2 към обявата).

По изложените съображения и на основание чл.107, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.195 
от ЗОП, комисията реши да предложи на Възложителя, участникът „ТРЕГА” ЕООД да не 
бъде допуснат до по-нататъшно участие в обществената поръчка с горецитирания предмет 
за обособени позиции № 1, № 2 и № 4, поради това, че участникът не отговаря на 
поставените от възложителя критерии за подбор, съдържащи се в обявата за участие.

III. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ 
УЧАСТНИЦИ:

1. „Ай енд Ди Билд” ООД
При извършената проверка на Техническото предложение за обособена позиция № 2, 

комисията констатира, че същото е изготвено съгласно приложения към обявата за участие 
образец (Приложение № 3) и отговаря на изискванията на Възложителя, съдържащи се в обявата 
за обществена поръчка. Техническото предложение е подписано от представляващия участника.

Въз основа на гореизложеното, комисията допуска до етапа на разглеждане на ценовото 
предложение на участника „Ай енд Ди Билд” ООД.
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2. „Кукуда груп” ООД
При извършената проверка на Техническото предложение за обособена позиция № 1, 

комисията констатира, че същото е изготвено съгласно приложения към обявата за участие 
образец (Приложение № 3) и отговаря на изискванията на Възложителя, съдържащи се в обявата 
за обществена поръчка. Техническото предложение е подписано от представляващия участника.

Въз основа на гореизложеното, комисията допуска до етапа на разглеждане на ценовото 
предложение на участника „Кукуда груп” ООД

IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА ДОПУСНАТИТЕ 
ОФЕРТИ:

Комисията подробно разгледа ценовите предложения на двамата допуснати участници: 
„Ай енд Ди Билд” ООД и „Кукуда груп” ООД. При проверка на ценовите им предложения, 
комисията констатира, че същите са изготвени съгласно приложения към обявата за участие 
образец (Приложение № 4) и не са констатирани аритметични и технически грешки.

Предложените от участниците общи стойности за изпълнение на обособени позиции № 1 
и № 2 не надвишават прогнозните им стойности, посочени в обявата за участие.

V. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ. ЧИИТО ОФЕРТИ СА ДОПУСНАТИ ДО 
РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:

С оглед на гореизложеното, Комисията извърши следното класиране по определения от 
Възложителя критерий “най-ниска цена” на допуснатите участници в обществената поръчка с 
предмет: „Доставка на перилни и почистващи материали, за нуждите на „БДЖ -  Товарни 
превози“ ЕООД, за едногодишен период”, разделена на четири обособени позиции, както следва:

1. За обособена позиция № 1: „Миещи препарати за силно замърсени ръце и тяло”:
- на първо място - „Кукуда груп” ООД с предложена обща стойност за изпълнение на 

обособена позиция № 1 в размер на 18 359,80 лв. без ДДС.
2. За обособена позиция № 2: „Прах за пране на силно замърсени работно облекло и 

спално бельо”:
- на първо място - „Ай енд Ди Билд” ООД с предложена обща стойност за изпълнение на 

обособена позиция № 2 в размер на 8 932,80 лв. без ДДС.

Във връзка с гореизложеното, комисията предлага на Възложителя:
1. На основание чл.107, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл.195 от ЗОП, да отстрани от участие в 

обществената поръчка, за обособени позиции № 1, № 2 и № 4 „ТРЕГА” ЕООД, поради това, че не 
отговаря на критериите за подбор, посочени в обявата за участие.

2. На основание чл.107, т.2, б.”а” от ЗОП, , във връзка с чл.195 от ЗОП, да отстрани от 
участие в обществената поръчка следните участници:

- „Ай енд Ди Билд” ООД -  за обособени позиции № 1 и № 4;
- „ОРИМЕКС” ООД -  за обособени позиции № 1, №2, №3 и №4;
- КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” -  за обособени позиции № 1, № 2 и № 4, поради това, че 

офертите им за горепосочените обособени позиции не отговарят на предварително обявените от 
Възложителя условия

3. Да определи за изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Доставка на перилни и 
почистващи материали, за нуждите на „БДЖ -  Товарни превози“ ЕООД, за едногодишен период” 
класираните на първо място участници:

- за обособена позиция № 1: „Миещи препарати за силно замърсени ръце и тяло” - 
„Кукуда груп” ООД с предложена обща стойност за изпълнението й в размер на 18359,80 лв. 
без ДДС.

- за обособена позиция № 2: „Прах за пране на силно замърсени работно облекло и 
спално бельо” - „Ай енд Ди Билд” ООД с предложена обща стойност за изпълнението й в 
размер на 8932,80 лв. без ДДС.
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. s

- на основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП да се прекратят обособени позиции № 3 „Миещи 
/почистващи/ препарати за силно замърсени детайли /възли/ от локомотиви и вагони” и № 4. 
„Почистващи препарати и материали за почистване работни и спомагателни помещения, 
резервни стаи и санитарни възли”, поради това, че представените оферти са неподходящи.

С така извършените действия, назначената със Заповед № 01-01-76/29.03.2017 год. на 
Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД комисия приключи своята работа на 16.05.2017 г., 
като на основание чл.97, ал.4 от ППЗОП, представя на Възложителя настоящият протокол за 
утвърждаване, ведно с всички документи събрани в хода на провеждане на настоящата обществена 
поръчка.

Настоящият протокол се състои от 7 (седем) страници, изготви се и се подписа от всички 
длъжностни лица в един екземпляр.

Приложения:
1. Протокол № 1 от 29.03.2017 г. от работата на комисията;
2. Декларация по чл. 103, ал.2 от ЗОП -  1 брой;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
.......  оянова

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯ:
нова

Информацията е заличена на основание чл.2 от 
ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП
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