„В и К” ООД
бул.„Трети март” № 6, 5300 град Габрово, телефон: 066 800500
факс: 066 801178, e-mail: office@vik-gabrovo.com

Утвърдил: Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
(инж.Владимир Василев - управител)

ПРОТОКОЛ

Днес, 04.04.2019г., в град Габрово, бул. „Трети март“ № 6 се проведе заседание на комисията,
назначена със Заповед № 119 / 04.04.2019г. на управителя на „В и К“ ООД – Габрово, за разглеждане и
класиране на офертите, внесени за участие в процедура публично състезание за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „В и К“
ООД – град Габрово по десет обособени позиции”, открита с Решение № РД 08 – 855 /25.02.2019г. на
управителя на дружеството, уникален номер в Регистъра за обществени поръчки 00657-2019-0003.
Присъстваха всички назначени членове на комисията:
1. Светлин Веселинов Каменов – адвокат в Габровска адвокатска колегия,
2. Розалия Георгиева Пенчева – експерт стопанска дейност в дружеството и
3. Павлина Пенчева Белчева – оперативен счетоводител в дружеството.
В 10:25 часа, след връчването на заповедта за назначаване, председателят на комисията
получи офертите за участие от г-жа Надежда Петрова, сътрудник „Офис“ в дружеството. След
запознаване с протокола, членовете на комисията представиха саморъчно подписани от тях
декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.
Комисията започна работата си в 10:30 часа. На заседанието не се явиха представители на
участниците.
Бе констатирано, че в срока за внасяне в деловодството на дружеството са постъпили 7 оферти
по различните обособени позиции. Комисията започна отварянето на запечатаните опаковки с
офертите по реда на тяхното постъпване в деловодството на дружеството и оповестяването на
съдържанието им както следва:
Оферта №1, с входящ № 1478 / 01.04.2019 г., от „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ
„СЪГЛАСИЕ“ АД с ЕИК 175247407, със седалище в гр. София 1309 и адрес на управлението, р-н
Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 141, по обособена позиция № 9.
Всички членове на комисията подписаха плика с ценовото предложение, както и документите,
съдържащи се в техническото предложение.
При отварянето на опаковката се установи, че същата съдържа:
- Списък на документите, съдържащи се в офертата с дата, подписи и печат, (като същите бяха
сравнявани с представения от участника списък);
- Заявление за участие, съдържащо:
1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника, на електронен
носител;
2. Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП по образец № 6 от
документацията;
3. Декларация за съгласие за обработване на лични данни – образец № 7 от документацията;
4. Лиценз за извършване на застрахователна дейност издаден от Комисия за финансов надзор;
5. Референция от „Резбонарезни инструменти“ АД – Габрово.
- Техническо предложение, включващо:

1. Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя - образец № 2 от документацията;
2. Общи условия на застрахователя за застраховка „живот” по обособената позиция, за която участва;
3. Специални условия на застрахователя за застраховка „живот”;
4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - образец № 3 от
документацията
5. Декларация за срока на валидност на офертата - образец № 4 от документацията
- Ценово предложение, поставено в запечатан непрозрачен плик с надпис: „Предлагани
ценови параметри“ по обособена позиция №9
Оферта № 2, с входящ № 1485 / 01.04.2019 г., от ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА
ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД, с ЕИК 831211284, седалище и адрес на управление: град София 1301,
район Възраждане, ул. „Света София” №6 , по обособена позиция № 3 и № 9.
При отварянето на опаковката се установи, че същата съдържа за всяка от позициите по отделно
комплектувани документи - техническо предложение и отделни непрозрачни пликове с надпис
„Предлагани ценови параметри“, с посочена позицията, за която се отнасят. Всички членове на
комисията подписаха плика с ценовото предложение, както и документите, съдържащи се в
техническото предложение.
Комисията пристъпи към оповестяване и сравняване на документите с представения от
участника списък, а именно:
- Заявление за участие, съдържащо:
1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника, подписан от
членовете на съвета на директорите на дружеството по обособена позиция № № 3, 9;
2. Лиценз за извършване на застрахователна дейност;
3. Лиценз за извършване на застрахователна дейност, като застраховател по т.2 от раздел II. буква А от
прил.1 към Кодекса на застраховането, издаден от Комисия за финансов надзор;
4. Удостоверение на администратор на лични данни издадено от КЗЛД;
5. Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП по образец № 6 от
документацията;
6. Декларация за съгласие за обработване на лични данни – образец № 7 от документацията.
7. Декларации- два броя със Списък на основни договори изпълнени през последните 3 години.
8. Референции на името на участника за добро изпълнение за посочените в декларираните списъци
договори- общо 6 броя.
- Техническо предложение по обособена позиция № 9, включващо:
1. Пълномощно на Виктор Илиев;
2. Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя - образец № 2 от документацията;
3. Общи условия на застрахователя по обособената позиция №9;
4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - образец № 3 от
документацията
5. Декларация за срока на валидност на офертата - образец № 4 от документацията
- Техническо предложение по обособена позиция № 3, включващо:
1. Пълномощно на Виктор Илиев;
2. Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя - образец № 2 от документацията;
3. Общи условия на застрахователя по обособената позиция №3;
4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - образец № 3 от
документацията;
5. Декларация за срока на валидност на офертата - образец № 4 от документацията
- Ценово предложение, поставено в отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис: „Предлагани
ценови параметри“ по обособена позиция №3 и №9
Оферта № 3, с входящ № 1494 / 02.04.2019 г., от ЗК „ЛЕВ ИНС” АД с ЕИК 121130788, седалище и
адрес на управление: град София 1407, Район Лозенец, бул „Черни връх” №51Д
по обособена позиция №1 от поръчката.
Всички членове на комисията подписаха плика с ценовото предложение, както и документите,
съдържащи се в техническото предложение.

При отварянето на опаковката се установи, че същата съдържа:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата с дата, подписи и печат, (като същите бяха
сравнявани с представения от участника списък);

6.1.Разрешение от национален съвет по застраховане към Министерски съвет за извършване
на застрахователна дейност №98/06.01.2000г

7. Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП по образец № 6 от
документацията;
8. Декларация за съгласие за обработване на лични данни – образец № 7 от документацията.
- Техническо предложение по обособена позиция № 1, включващо:
1. Пълномощно на Христо Миков;
2. Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя - образец № 2 от документацията;
3. Общи условия на застрахователя по обособената позиция №9;
4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - образец № 3 от

документацията
5. Декларация за срока на валидност на офертата - образец № 4 от документацията
- Ценово предложение, поставено в запечатан непрозрачен плик с надпис: „Предлагани
ценови параметри“ по обособена позиция №1
Оферта № 4, с входящ № 1521 / 03.04.2019г., от „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, с ЕИК 121265177, със седалище в град София 1301 и
адрес на управлението р-н Възраждане, ул.„Света София“ № 7, етаж 5, по обособени позиции №№
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 10.
При отварянето на опаковката се установи, че същата съдържа за всяка от позициите по отделно
комплектувани документи - техническо предложение и отделни непрозрачни пликове с надпис
„Предлагани ценови параметри“, с посочена позицията, за която се отнасят. Всички членове на
комисията подписаха пликовете с ценовото предложение, както и документите, съдържащи се в
техническите предложения.
Комисията пристъпи към оповестяване и сравняване на документите с представения от
участника списък, а именно:
- Заявление за участие, съдържащо:
1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника, на електронен
носител;
2. Удостоверение на администратор на лични данни издадено от КЗЛД;
3. Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП по образец № 6 от
документацията;
4. Декларация за съгласие за обработване на лични данни – образец № 7 от документацията.
- Техническо предложение по обособена позиция № 1, включващо:
1. Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите
изискванията на възложителя - образец № 2 от документацията;
2. Общи условия на застрахователя по обособената позиция №1;
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор документацията
4. Декларация за срока на валидност на офертата - образец № 4 от документацията
- Техническо предложение по обособена позиция № 2, включващо:
1. Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите
изискванията на възложителя - образец № 2 от документацията;
2. Общи условия на застрахователя по обособената позиция №2;
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор документацията
4. Декларация за срока на валидност на офертата - образец № 4 от документацията
- Техническо предложение по обособена позиция № 4, включващо:
1. Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите
изискванията на възложителя - образец № 2 от документацията;
2. Общи условия на застрахователя по обособената позиция №4;
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор документацията
4. Декларация за срока на валидност на офертата - образец № 4 от документацията
- Техническо предложение по обособена позиция № 5, включващо:
1. Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите
изискванията на възложителя - образец № 2 от документацията;
2. Общи условия на застрахователя по обособената позиция №5;
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор документацията
4. Декларация за срока на валидност на офертата - образец № 4 от документацията
- Техническо предложение по обособена позиция № 6, включващо:
1. Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите
изискванията на възложителя - образец № 2 от документацията;
2. Общи условия на застрахователя по обособената позиция №6;
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор документацията
4. Декларация за срока на валидност на офертата - образец № 4 от документацията
- Техническо предложение по обособена позиция № 7, включващо:
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1. Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя - образец № 2 от документацията;
2. Общи условия на застрахователя по обособената позиция №7;
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - образец № 3 от
документацията
4. Декларация за срока на валидност на офертата - образец № 4 от документацията
- Техническо предложение по обособена позиция № 8, включващо:
1. Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя - образец № 2 от документацията;
2. Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова
злополука”;
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - образец № 3 от
документацията;
4. Декларация за срока на валидност на офертата - образец № 4 от документацията
- Техническо предложение по обособена позиция № 10, включващо:
1. Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя - образец № 2 от документацията;
2. Общи условия на застрахователя по обособената позиция №10;
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - образец № 3 от
документацията
4. Декларация за срока на валидност на офертата - образец № 4 от документацията
Оферта № 5, с входящ № 1525 / 03.04.2019 г., от „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ЕВРОИНС
ЖИВОТ“ ЕАД, с ЕИК 175436411, със седалище в град София 1592 и адрес на управлението, р-н
Искор, бул.„Христофор Колумб“ № 43, по обособена позиция № 9.
При отварянето на опаковката се установи, че същата съдържа:
- Опис на документите, съдържащи се в офертата с дата, подписи и печат, (като същите бяха
сравнявани с представения от участника списък);
- Заявление за участие, съдържащо:
1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника;
2. Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП по образец № 6 от
документацията;
3. Декларация за съгласие за обработване на лични данни – образец № 7 от документацията;
- Техническо предложение по обособена позиция № 9, включващо:
1. Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя - образец № 2 от документацията;
2. Общи условия за рентна застраховка;
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - образец № 3 от
документацията
4. Декларация за срока на валидност на офертата - образец № 4 от документацията
- Ценово предложение, поставено в запечатан непрозрачен плик с надпис: „Предлагани
ценови параметри“ по обособена позиция №9.
Всички членове на комисията подписаха пликовете с ценовото предложение, както и документите,
съдържащи се в техническото предложение.
Оферта № 6, с входящ № 1526 / 03.04.2019 г., от „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ЕВРОИНС
ЖИВОТ“ ЕАД, с ЕИК 175436411, със седалище в град София 1592 и адрес на управлението, р-н
Искър, бул.„Христофор Колумб“ № 43, по обособена позиция № 3.
При отварянето на опаковката се установи, че същата съдържа:
- Опис на документите, съдържащи се в офертата с дата, подписи и печат, (като същите бяха
сравнявани с представения от участника списък);
- Заявление за участие, съдържащо:
1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)- 2 броя за участника, както и за
подизпълнител по тази обособена позиция .
2. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител подписана от Евгени Светославов
Игнатов в качеството на член на управителния съвет и Димитър Стоянов Димитров в качеството
на прокурист на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД.
3. Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП по образец № 6 от
документацията; Същият е представен и от името на представляващите подизпълнителя„ЗАСТРОХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД.

4. Декларация за съгласие за обработване на лични данни – образец № 7 от документацията;
Същата е представена и от името на представляващите подизпълнителя- „ЗАСТРОХОВАТЕЛНО
ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД.
- Техническо предложение по обособена позиция №3, включващо:
1. Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя - образец № 2 от документацията;
2. Общи условия за рискова застраховка живот;
3. Допълнително застрахователно покритие-Специални условия към рискова застраховка живот
4. Списък изключени рискове
5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - образец № 3 от
документацията
6. Декларация за срока на валидност на офертата - образец № 4 от документацията
- Ценово предложение, поставено в запечатан непрозрачен плик с надпис: „Предлагани
ценови параметри“ по обособена позиция №9.
Всички членове на комисията подписаха пликовете с ценовото предложение, както и документите,
съдържащи се в техническото предложение.
Оферта № 7,с входящ № 1527 / 03.04.2019 г., от „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД, ЕИК 000694286 със седалище в град
София 1000 и адрес на управлението пл.„Позитано“ № 5, по обособени позиции №№ 1, 2, 5, 6 и 8.
При отварянето на опаковката се установи, че същата съдържа папка с общи документи, 5
броя отделни папки оферти, както и 5 запечатани плика с ценови предложения по всяка една от
обособените позиции. Всички членове на комисията подписаха пликовете с ценовото предложение,
както и документите, съдържащи се в техническите предложения.
Комисията пристъпи към оповестяване и сравняване на документите съдържащи се в във
всяка една папка с представения към нея от участника списък, а именно:
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:
Папка със заявление за участие, която съдържа:
- Списък на документите, съдържащи се в офертата с дата, подпис и печат;
1. Пълномощно на Пламен Шинов;
2. Пълномощно на Яна Стойкова – Николчева;
3. Удостоверение от Търговски регистър за актуалното състояние по регистрацията на
участника;
4. Карта за идентификация па БУЛСТАТ;
5. Карта за регистрация по ЗДДС;
6. Разрешение за извършване на застрахователна дейност;
7. Документ за платена годишна такса за лиценз;
8. Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП по образец № 6 от
документацията;
9. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника, подписан от
членовете на управителния и надзорния съвети на дружеството, включително изпълнителните;
10. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника,съдържащ
услуги за добро изпълнение,подписан от двама изпълнителни директори;
11. Обявление за приключен договор за обществена поръчка;
12. Удостоверение от Вик ООД-гр. Монтана
Папка с Техническо предложение, която съдържа:
1. Пълномощно на Пламен Шинов;
2. Пълномощно на Яна Стойкова – Николчева;
3. Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя - образец № 2 от документацията;
4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - образец № 3 от
документацията;
5. Декларация за срока на валидност на офертата - образец № 4 от документацията;
6. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
7. Общи условия на комбинирана Застрахователна полица „Имущество”

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:
Папка с Техническо предложение, която съдържа:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата с дата, подпис и печат;

2. Пълномощно на Пламен Шинов;
3. Пълномощно на Яна Стойкова – Николчева;
4. Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя - образец № 2 от документацията;
4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - образец № 3 от
документацията;
5. Декларация за срока на валидност на офертата - образец № 4 от документацията;
6. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
7. Общи условия на комбинирана Застрахователна полица по обособена позиция №2;

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5:
Папка с Техническо предложение, която съдържа:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата с дата, подпис и печат;
2. Пълномощно на Пламен Шинов;
3. Пълномощно на Яна Стойкова – Николчева;
4. Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя - образец № 2 от документацията;
4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - образец № 3 от
документацията;
5. Декларация за срока на валидност на офертата - образец № 4 от документацията;
6. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
7. Общи условия по застраховка гражданска отговорност при използване на огнестрелно
оръжие по обособена позиция №2;
8. Техническо предложение по обособената позиция.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6:
Папка с Техническо предложение, която съдържа:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата с дата, подпис и печат;
2. Пълномощно на Пламен Шинов;
3. Пълномощно на Яна Стойкова – Николчева;
4. Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя - образец № 2 от документацията;
4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - образец № 3 от
документацията;
5. Декларация за срока на валидност на офертата - образец № 4 от документацията;
6. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
7. Общи условия по застраховка „Каско стандарт”
8. Техническо предложение по обособената позиция.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8:
Папка с Техническо предложение, която съдържа:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата с дата, подпис и печат;
2. Пълномощно на Пламен Шинов;
3. Пълномощно на Яна Стойкова – Николчева;
4. Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя - образец № 2 от документацията;
5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - образец № 3 от
документацията;
6. Декларация за срока на валидност на офертата - образец № 4 от документацията;
7. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
8. Общи условия по задължителна застраховка „трудова злополука”
9. Техническо предложение по обособената позиция.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията продължи своята работа на 02.05.2019г, от 9:00 часа. Задача на заседанието беше
проверка на представените от участниците документи за съответствието им с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Беше установено следното:
Всички участници, са представили е-ЕЕДОП на подходящ електронен носител – CD. Съдържащите се

в тях данни, съответстват с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени
от възложителя с изключение на двама от участниците, за които беше установено несъответствие с
условията посочени от възложителя за приемане на единен европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП), а именно:
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, с ЕИК
121265177, със седалище в град София 1301 и адрес на управлението р-н Възраждане, ул.„Света
София“ № 7, етаж 5. Участникът е представил е-ЕЕДОП, който не е подписан с валиден
квалифициран електронен подпис.
ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „СЪГЛАСИЕ“ АД с ЕИК 175247407, със
седалище в гр. София 1309 и адрес на управлението, р-н Възраждане, бул. „Тодор Александров“ №
141. Участникът е представил е-ЕЕДОП, който не е подписан с валиден квалифициран електронен
подпис.
Комисията единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 104, ал. 4 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 54, ал. 8 от
ППЗОП на всички участници да бъде изпратен препис от настоящия протокол, като участниците
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД и
ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „СЪГЛАСИЕ“ АД разполагат с петдневен срок от
датата на получаване на протокола, за да представят на комисията нов е- ЕЕДОП.
Настоящият протокол да се публикува в профила на купувача. Преписи от протокола да се
изпратят на участниците, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.
Заседанието на комисията приключи в 13:45 часа.

ПОДПИСАЛИ:

1. Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
(Светлин Каменов)

2. Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
(Розалия Пенчева)

3. Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
(Павлина Белчева)

