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ПРОТОКОЛ № 1 

                                           

от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-04-237/30.05.2018 г.  на  кмета на 

Община Костенец за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 

офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по 

реда на ЗОП с предмет: “Подобряване материалната база на Основно училище „Св. 

Св. Кирил и Методий”, открита с Решение №РД-04-120/04.04.2018 г. на Възложителя. 

 

 

На 30.05.2018 г. от 10,00 часа в заседателна зала на Общински съвет – Костенец, 

гр. Костенец, ул. „Иван Вазов“ №2, ет.4, се събра Комисия в пълен състав, както следва: 

Председател: Георги Трайков Янакиев - секретар на Община Костенец. 

 Членове: 

1. Анета Иванова Кирова - началник отдел „Проекти на Европейския съюз“ 

2. Виолетка Петрова Нейчева - старши експерт „Счетоводител“  

3. Арх. Илко Димитров Илиев - архитект - външен експерт в списъка по чл. 229,  

ал. 1, т. 17 от ЗОП; 

4.  Галя Димитрова Тодорова – юрист  -външен експерт в списъка по чл. 229, ал. 1, 

т. 17 от ЗОП, 

 със задача да извърши подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите 

на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

“Подобряване материалната база на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”. 

        

    Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със 

състава и правилата за работа на комисията.  

Получените оферти за участие в процедурата бяха предадени на председателя на 

комисията, за което бе съставен протокол по реда на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, който бе 

подписан от председателя на комисията. 

 

Председателят на комисията обяви регистъра на постъпилите в срока определен от 

Възложителя за подаване на оферти за участие в процедурата  оферти, а именно: 

1. Оферта с вх. № 92-Н-52 от 21.05.2018 г. постъпила в 09:51 часа, подадена от  

„НСК София“ ЕООД; 
2. Оферта с вх. № 92-И-20 от 21.05.2018 г., постъпила в 15:41 часа, допълнена от 

29.05.2018 г. в 15:26 часа, подадена от  „ИНОС-1“ ООД; 

3.  Оферта с вх. № 92-И-22 от 29.05.2018 г., постъпила в 13:13 часа, подадена от 

„Интерхолд“ ЕООД; 

4. Оферта с вх. № 92-Б-60 от 29.05.2018 г., постъпила в 14:51 часа, подадена от 

„БУЛ КАН ПРОЕКТ“ ЕООД; 

5. Оферта с вх. № 92-О-175 от 29.05.2018 г., постъпила в 16:26 часа, подадена от 

Обединение „Фаст-Ен 2018“.  

 

 Комисията констатира, че подадените оферти са в запечатани непрозрачни 

опаковки с видимо ненарушена цялост, с входящ номер, дата и час на подаване, както и 

че няма предложения постъпили след крайния срок.  

          Всеки един от членовете на комисията, преди започване на своята работа подписа 

декларация по реда на чл. 103, ал. 2 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 51, ал. 9 и ал. 13 и 

чл. 52 от ППЗОП. 

При отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците или на 

средствата за масово осведомяване, видно от присъствен лист приложение към 

настоящия протокол. 
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І. Преди отваряне на офертите комисията се запозна обстойно с утвърдената от 

възложителя документация за участие в откритата процедура, като пристъпи към 

отварянето им по реда на тяхното постъпване:  

1. Първа бе отворена офертата на участника „НСК София“ ЕООД постъпила с вх. 

№ 92-Н-52 от 21.05.2018 г. Комисията отвори офертата и оповести нейното съдържание.   

Комисията констатира, че тя съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани 

ценови параметри", ЕЕДОП представен на електронен носител и техническа оферта с 

приложени, линеен график и диаграма на работна ръка. Трима от членовете на 

комисията подписаха плика с надпис "Предлагани ценови параметри" и техническата 

оферта на участника.   

2. Втора бе отворена офертата на участника „ИНОС-1“ ООД постъпила с вх.       

№ 92-И-20 от 21.05.2018 г. и допълнена с отделен плик от 29.05.2018 г. Комисията 

отвори офертата и оповести нейното съдържание. Комисията констатира, че тя съдържа 

отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри", ЕЕДОП представен на 

електронен носител, като с допълнението е представен актуализиран документ и 

техническа оферта с приложени, линеен график и диаграма на работна ръка. Трима от  

членовете на комисията подписаха плика с надпис "Предлагани ценови параметри" и 

техническата оферта на участника.   

3. Трета бе отворена офертата на участника  „Интерхолд“ ЕООД постъпила с  вх. 

№ 92-И-22 от 29.05.2018 г. Комисията отвори офертата и оповести нейното съдържание.   

Комисията констатира, че тя съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани 

ценови параметри", ЕЕДОП представен на електронен носител и техническа оферта с 

приложени, линеен график и диаграма на работна ръка. Трима от членовете на 

комисията подписаха плика с надпис "Предлагани ценови параметри" и техническата 

оферта на участника.   

4. Четвърта бе отворена офертата на участника „БУЛ КАН ПРОЕКТ“ ЕООД 

постъпила с вх. № 92-Б-60 от 29.05.2018 г. Комисията отвори офертата и оповести 

нейното съдържание. Комисията констатира, че тя съдържа отделен запечатан плик с 

надпис "Предлагани ценови параметри", ЕЕДОП представен на електронен носител и 

техническа оферта с приложени, линеен график и диаграма на работна ръка. Трима от  

членовете на комисията подписаха плика с надпис "Предлагани ценови параметри" и 

техническата оферта на участника.   

5. Пета бе отворена офертата на участника Обединение „Фаст-Ен 2018“ 

постъпила с вх.№ 92-О-175 от 29.05.2018 г. Комисията отвори офертата и оповести 

нейното съдържание. Комисията констатира, че тя съдържа отделен запечатан плик с 

надпис "Предлагани ценови параметри", ЕЕДОП-и 5 бр. представени на електронен 

носител и техническа оферта с приложени, линеен график и диаграма на работна ръка. 

Трима от членовете на комисията подписаха плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри" и техническата оферта на участника.   

 

ІІ. На основание чл. 54, ал. 6 от ППЗОП, след отваряне на офертите и оповестяване 

на тяхното съдържание, полагане на подписи върху Техническата оферта и плика с 

надпис "Предлагани ценови параметри", приключи публичната част от заседанието на 

комисията. 

 

ІІІ. В закрити заседания на 05.06.2018 г. и 12.06.2018 г., комисията продължи 

своята работа, като обстойно разгледа документите в офертите на участниците по чл. 39, 

ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя. 

В настоящият протокол са отразени единствено констатираните липси на 

документи и /или несъответствия с личното състояние и критериите за подбор или с 

други изисквания на възложителя. 
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При разглеждане на представените оферти, комисията констатира следното: 

1. От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за 

лично състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 1 на участника  

„НСК София“ ЕООД, се констатира, следното:  

a. Комисията констатира несъответствие и непълнота при попълване на 

информацията в Част ІІІ „Основания за изключване” от ЕЕДОП, като не са посочени 

националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.  

Съгласно изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участниците по отношение на 

декларираните обстоятелства за липсата на основанията за отстраняване и съответствие с 

критериите за подбор, следва да посочат националните бази данни, в които се съдържат 

декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са 

длъжни да предоставят информация. Участникът е посочил отговор „не“ на въпроса дали 

тази информация е достъпна безплатно за органите на база данни в държава членка на 

ЕС, което не отговаря на истината, като дори Възложителят в т. 5.1.51 от документацията 

е посочил органите и базата данни на които се намира тази информация. 

b. От представената в еЕЕДОП информация за лицето Антон Иванов Богданов 

предложено за експерт по ЗБУТ е посочено, че притежава Удостоверение за КБЗ, 

съгласно Наредба №2 от 22.03.2004 г. с №1953/17.04.2018 г. издадено от „Вега - 

Василеви“ ЕООД гр. Ловеч, валидно до 17.04.2018 г., с оглед на което не се 

удостоверява съответствие с изискването да притежава валидно удостоверение за 

обучение съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. 
c. Информацията за съответствие с изискването участникът разполага с поне една 

строителна бригада, която да е с минимум 7 /седем/ броя работници е представена 

единствено по отношение на брой и квалификация на работниците, но липсва 

информация за конкретните лица – поименно посочване, с оглед на което не се 

удостоверява съответствие с това изискване. 

d. По отношение на изискването за наличие на Внедрена система за управление на 

околната среда EN ISO 14001:2004 / EN ISO 14 001:2015 или еквивалентна в 

информацията в част IV, раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление от представеният еЕЕДОП участникът е посочил: „Сертификат 

на система за управление съгласно БДС EN ISO 14001:2005 – за прилагане на система 

за управление на качеството в областта на проектирането и строителството с № BAS 

EMS V 939-1 изд. на 04.09.2015 г. и валиден до 03.09.2018 г.“, което не е коректна 

информация. 

 

  На основание чл. 54 ал. 9 от ППЗОП в срок от 5 работни дни от получаване 

на настоящия протокол участникът може да представи на комисията нов ЕЕДОП 

и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация за 

отстраняване на констатираните липси и несъответствия. Допълнително 

представената информация може да обхваща и други факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на офертата. 

 

2. От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за 

лично състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 2 на участника 

„ИНОС-1“ ООД, се констатира, следното:  

a. Комисията констатира несъответствие и непълнота при попълване на 

информацията в Част ІІІ „Основания за изключване” от ЕЕДОП, като не са посочени 

националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
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кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.  

Съгласно изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участниците по отношение на 

декларираните обстоятелства за липсата на основанията за отстраняване и съответствие с 

критериите за подбор, следва да посочат националните бази данни, в които се съдържат 

декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са 

длъжни да предоставят информация.  Участникът е посочил отговор „не“ на въпроса 

дали тази информация е достъпна безплатно за органите на база данни в държава членка 

на ЕС, което не отговаря на истината, като дори Възложителят в т. 5.1.51 от 

документацията е посочил органите и базата данни на които се намира тази информация. 

b. eЕЕДОП представен от „ИНОС-1“ ООД е подписан само от управителите и 

съдружници Асен Александров Добрев и Георги Георгиев Петков. Видно от справка в 

търговският регистър към Агенция по вписванията дружеството с ограничена 

отговорност е собственост на пет физически лица, липсват подпис на съдружниците  

Тихомир Керанов Танев, Зоя Петкова Трендафилова и Борислав Георгиев Петков. На 

основание чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП, ЕЕДОП се 

подписва или се представя отделен ЕЕДОП от лицата със статут, който им позволява да 

влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден 

за представляващите го лица, членове на управителните или надзорните органи. 

Съгласно чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, когато изискванията по чл. 54, ал. 1, 2 и 7 от ЗОП се 

отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и съд ЕЕДОП. Когато е 

налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, 

свързани с личното състояние, информация относно изискванията по чл. 54, ал. 1, 2 и 7 

от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП, в случай на наличие на необходимост от защита на 

личните данни или различие в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 2 и 7 от ЗОП 

c. От представената в еЕЕДОП информация за лицето инж. Емил Борисов Енев 

предложено за експерт по ЗБУТ, а именно: Удостоверение за професионално обучение 

Рег. № 077-004/04.05.2018 г. за Орган по ЗБУТ, Удостоверение за професионално 

обучение Рег. № 060-060/21.10.2016 г. за Орган по ЗБУТ Удостоверение за 

професионално обучение Рег. № 1236/211/16.10.2015 г. за Орган по ЗБУТ, Сертификат 

1236/211/16.10.2015 г. за Орган по ЗБУТ, Сертификат № 998/166/08.10.2014 г. за Орган 

по ЗБУТ не се удостоверява безспорно съответствие с изискването да притежава валидно 

удостоверение за обучение съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. 

 

На основание чл. 54 ал. 9 от ППЗОП в срок от 5 работни дни от получаване на 

настоящия протокол участникът може да представи на комисията нов ЕЕДОП 

и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация за 

отстраняване на констатираните липси и несъответствия. Допълнително 

представената информация може да обхваща и други факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на офертата. 

 

3. От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за 

лично състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 3 на участника  

„Интерхолд“ ЕООД се констатира, следното: 

a. Комисията констатира несъответствие и непълнота при попълване на 

информацията в Част ІІІ „Основания за изключване” от ЕЕДОП, като не са посочени 

националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.  

Съгласно изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участниците по отношение на 

декларираните обстоятелства за липсата на основанията за отстраняване и съответствие с 

критериите за подбор, следва да посочат националните бази данни, в които се съдържат 
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декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са 

длъжни да предоставят информация. Участникът е посочил отговор не на въпроса дали 

тази информация е достъпна безплатно за органите на база данни в държава членка на 

ЕС, което не отговаря на истината, като дори Възложителят в т. 5.1.51 от документацията 

е посочил органите и базата данни на които се намира тази информация. 

b. От представената в еЕЕДОП информация за лицето Георги Страхилов Христов 

предложено за експерт по ЗБУТ, а именно: Завършен курс за “Координатор по 

безопасност и здраве по време на проектирането и координатор по безопасно и здраве по 

време на строителството“ с посочено Удостоверение №026742/18.09.2017 г. 26.05.2014 г.  

не се удостоверява безспорно съответствие с изискването да притежава валидно 

удостоверение за обучение съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. 

 

На основание чл. 54 ал. 9 от ППЗОП в срок от 5 работни дни от получаване на 

настоящия протокол участникът може да представи на комисията нов ЕЕДОП 

и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация за 

отстраняване на констатираните липси и несъответствия. Допълнително 

представената информация може да обхваща и други факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на офертата. 

 

4. От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за 

лично състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 4 на участника  

„БУЛ КАН ПРОЕКТ“ ЕООД се констатира, следното: 

От представената в еЕЕДОП информация за лицето Бисер Билянов Бакалов 

предложено за експерт по ЗБУТ, а именно: 1. Удостоверение № 10-1/2.09.01.2018 г. 

издадено от Служба по трудова медицина „ИСА – МИЛЕНИУМ 3“ ООД за преминато 

обучение за координатор по безопасност и здраве не се удостоверява безспорно 

съответствие с изискването да притежава валидно удостоверение за обучение съгласно 

Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. 

На основание чл. 54 ал. 9 от ППЗОП в срок от 5 работни дни от получаване на 

настоящия протокол участникът може да представи на комисията нов ЕЕДОП 

и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация за 

отстраняване на констатираните липси и несъответствия. Допълнително 

представената информация може да обхваща и други факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на офертата. 

 

5.  От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за 

лично състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 4 на участника  

Обединение „Фаст-Ен 2018“  се констатира, следното: 

a. Комисията констатира несъответствие и непълнота при попълване на 

информацията в Част ІІІ „Основания за изключване” от документите ЕЕДОП- 

представени за Обединение „Фаст-Ен 2018“, „Фаст Билдинг 2009“ ЕООД, „ЕН ХОЛД“ 

ЕООД и за физическите лица Калин Герасимов Каменски и Веселин Борисов Стрински, 

като не са посочени националните бази данни, в които се съдържат декларираните 

обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на 

държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят 

информация.  Съгласно изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участниците по отношение 

на декларираните обстоятелства за липсата на основанията за отстраняване и 

съответствие с критериите за подбор, следва да посочат националните бази данни, в 

които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен, са длъжни да предоставят информация. Участникът е посочил отговор „не“ на 
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въпроса дали тази информация е достъпна безплатно за органите на база данни в 

държава членка на ЕС, което не отговаря на истината, като дори Възложителят в т. 5.1.51 

от документацията е посочил органите и базата данни на които се намира тази 

информация. 

b. Представен е диск с посочена информация, че следва да съдържа еЕЕДОП за 

лицето Тончо Иванов, но дискът е празен на него не са записани никакви файлове с 

информация; 

c. В еЕЕДОП представен от „ЕН ХОЛД“ ЕООД не се удостоверява наличие на 

електронен подпис на представляващите лица с което не са спазени изискванията на    

чл. 67, ал. 4 от ЗОП и предварително обявените условия за участие в публичното 

състезание във връзка с Методическо указание на Агенция по обществените поръчки от 

02.03.2018 г. за предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) в електронен вид – еЕЕДОП. 

d. В еЕЕДОП за Обединение „Фаст-Ен 2018“  в част IV., раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ 

И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ  по отношение на критерия за подбор относно 

наличие на екип с конкретна професионална квалификация и опит е посочена 

информация за осигуряване на всички лица от екипа от „Фаст Билдинг 2009“ ЕООД, а 

същевременно видно от представената информация в част  II:  раздел В: ИНФОРМАЦИЯ 

ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ ще се ползват 

трети лица за удостоверяване на критериите за подбор, а именно Калин Герасимов 

Каменски, Веселин Борисов Стрински и Тончо Славчев Иванов. 

e.  В еЕЕДОП за „Фаст Билдинг 2009“ ЕООД, в Част II: Информация за 

икономическия оператор раздел А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ 

ОПЕРАТОР е попълнен некоректно, като е представена информация за Обединение 

„Фаст-Ен 2018“, а не за „Фаст Билдинг 2009“ ЕООД. 

f. еЕЕДОП за „Фаст Билдинг 2009“ ЕООД е подписан с електронен подпис от 

пълномощник Младен Трифонов Скечелиев, като видно от справка в търговският 

регистър управител, представител и едноличен собственик на дружеството е Трифон 

Стойчев Скечелиев. Дори лицето Младен Трифонов Скечелиев да е упълномощено да 

представлява и подписва документи от името на управителя и едноличен собственик на 

дружеството Трифон Стойчев Скечелиев, то това е недопустимо по отношение на 

деклариране на липсата на обстоятелства по чл. 54 и 55 от ЗОП в лично качество на 

лицето Трифон Стойчев Скечелиев. 

g. еЕЕДОП за Обединение „Фаст-Ен 2018“ подписан от лицата Стоян Цветанов 

Нешев и Трифон Стойчев Скечелиев, като лица представляващи ДЗЗД–то участник 

имащи статут на лица, съгласно чл. 40 от ППЗОП. На основание чл. 40, ал. 1, т. 3 от 

ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП, ЕЕДОП се подписва и от лицата със статут, 

който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, 

еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членове на управителните 

или надзорните органи. Съгласно чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, когато изискванията по чл. 54, 

ал. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ 

ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информация относно изискванията по 

чл. 54, ал.1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП, в случай на наличие на 

необходимост от защита на личните данни или различие в обстоятелствата по чл. 54, 

ал.1, 2 и 7 от ЗОП. 

 

ІV. С оглед на направените констатации по т. III от настоящия протокол, 

комисията единодушно РЕШИ: На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с      

чл. 104, ал. 4 от ЗОП, в срок пет работни дни от датата на получаване на протокола, 

участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на 

информация по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, могат да представят нов еЕЕДОП и/или други 
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документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително 

представената информация може да обхваща и факти, и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти. Документите се предоставят в 

запечатана непрозрачна опаковка в съответствие с чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП в 

деловодството на Община Костенец - гр. Костенец, ул. „Иван Вазов“ №2. 
 

V. Комисията определи  протокола от работата на комисията да бъде изпратен на 

участниците и публикуван в профила на купувача на Възложителя по партидата на 

обществената поръчка, като председателя на комисията следва да осъществи контрол по 

изпълнение на задачата и да свика следващо заседание на комисията след изтичане на 

срока за представяне на допълнителни документи за всички участници. 

 

Комисията приключи работата си на 12.06.2018 г. в 17:00 часа и на основание 

чл. 54, ал. 7 от ППЗОП състави настоящия протокол. 

             

 КОМИСИЯ: 

Председател: Георги Трайков Янакиев - ....................................................... 

         (п)  

                    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

Членове:       
Анета Иванова Кирова - ...................................................... 

       (п)  

     заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

Виолетка Петрова Нейчева – .............................................................. 

       (п)  

     заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

Арх. Илко Димитров Илиев – .............................................................. 

       (п)  

     заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

Галя Димитрова Тодорова – .............................................................. 

       (п)  

     заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 

 

 

  

  


