ПРОТОКОЛ № 1
от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, обявена с Решение
№ 1954/18.07.2019 г. вписана в Регистъра по обществените поръчки към АОП под
уникален номер № 00797-2019-0042, вписана в Официален вестник на Европейския
съюз под № 2019/S 140-345020 от 23.07.2019 г с предмет: "„Предоставяне на услуги
по застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на община
Бургас и застраховка на служители на Община Бургас и общинските
предприятия” по 4 обособени позиции:
Обособена позиция № 1: "МПС - застраховки „Гражданска отговорност”
„Автокаско”- всички рискове; „Злополука на водача и пътниците в МПС”,
"Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз“ и „Обща гражданска
отговорност";
Обособена позиция № 2: "Електронно оборудване – застрахователна защита
срещу – „Кражба и грабеж”, „Късо съединение и токов удар“ и „Злоумишлени
действия на трети лица”;
Обособена позиция № 3: "Детски площадки, съоръжения и инфраструктурни
обекти, собственост на Община Бургас“ - застрахователна защита срещу
„Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/";
Обособена позиция 4 „Служители и лица, подлежащи на застраховане от
община Бургас и общинските предприятия“ – застраховки „Злополука“, „Трудова
злополука” и рискова застраховка „Живот“.
Днес, 23.08.2019 г., в 11:00 часа в сградата на Община Бургас на ул.
„Александровска” № 26, етаж 1, Заседателна зала, Комисията, определена със Заповед
№ 2348/23.08.2019 г. на Красимир Стойчев – Заместник кмет при Община Бургас,
съгласно Заповед № 1190/04.05.2016 г. на Димитър Николов – кмет на Община Бургас,
в състав:
Председател: Ивелина Стратева - Директор на дирекция „Икономика и стопански
дейности“ при Община Бургас;
Членове:
1. Янислав Тенев – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ при Община
Бургас;
2. Петя Станчева – Гл. експерт в дирекция „ Икономика и стопански дейности“ при
Община Бургас;
3. Теодора Грозева – Инспектор в дирекция „Икономика и стопански дейности“ при
Община Бургас;
4. Елена Иванова - Ст. Експерт в дирекция „Икономика и стопански дейности“ при
Община Бургас, се събра да разгледа, оцени и класира подадените оферти за избор на
изпълнител на горецитираната обществена поръчка.
Съгласно чл. 48, ал. 6 ППЗОП се подписа приемателно-предавателен протокол, с
който длъжностното лице по приемане на офертите предаде постъпилите оферти на
председателя на комисията.
Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като
установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието.
След запознаване със списъка на участниците, председателят и членовете на
комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието на комисията присъстваха следните представители на
участниците:
- Катя Василева Стоянова – управител на ЗК„УНИКА“ АД;
- Соня Желязкова-Костова – експерт в „ДЗИ-Общо Застраховане“ ЕАД
До крайния срок за подаване на оферти (17:15 ч. на 22.08.2019 г.) в
деловодството на Община Бургас са постъпили 8 (осем) броя запечатани непрозрачни
опаковки, върху които са отразени: подателя, подписите на лицата, подали и приели
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предложението, входящия номер, датата и часът на внасяне последните в
деловодството на Община Бургас.
Председателят на комисията изчете Заповедта за назначаване на комисия и
входящия регистър на подадените оферти.
Комисията, след като се убеди, че предложенията са постъпили в срок,
съобразно изискванията на чл. 74, ал. 1 от ЗОП и Обявлението за обществена поръчка в
запечатани, непрозрачни опаковки, с ненарушена цялост, пристъпи към тяхното
отваряне, при което се констатира, че в опаковките се съдържат предложения на:
1. ОПАКОВКА № 1 с вх. № 93-ОП19-32(13)/21.08.2019 г., 11:59 часа на
„ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ“ АД, ЕИК 175010739, със седалище,
адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх“ № 51Д и адрес за кореспонденция
гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136В представлявано от Валентина Илиева
Градинарска и Гълъбин Николов Гълъбов – в качеството им на Главен изпълнителен
директор и Изпълнителен директор, лице за контакт Ивелина Бакоева тел.: 02/8055309,
електронен адрес: office@jzibg.com,. Участникът подава оферта по Обособена
позиция № 4.
2. ОПАКОВКА № 2 с вх. № 93-ОП19-32(14)/22.08.2019 г., 10:54 часа на
„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ОЗОК Инс““ АД, ЕИК 200140730, със
седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София 1113, ж.к.
„Изток“, ул. „Атанас Далчев“, между бл. 93 и бл. 96, представлявано от доц. д-р
Александър Петров Личев и Румен Кирилов Димитров - в качеството им на Главен
изпълнителен директор и Изпълнителен директор, лице за контакт Милена Богданска
тел.: 02/4951350, факс: 02/4951354, електронен адрес: info@ozok.bg. Участникът
подава оферта по Обособени позиции № 2, №3 и №4.
3. ОПАКОВКА № 3 с вх. № 93-ОП19-32(15)/22.08.2019 г., 11:15 часа на
„ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „СЪГЛАСИЕ““ АД, ЕИК
175247407, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София
п.к. 1303, бул. „Тодор Александров“ № 117, представлявано от Милен Георгиев Марков
и Станислав Димитров Петков – в качеството им на Председател на Съвета на
директорите и Изпълнителен директор, лице за контакт Борис Алексиев тел.: 02/933 79
11, факс: 02/933 79 19, електронен адрес: office@saglasielife.bg. Участникът подава
оферта по Обособена позиция № 4.
4. ОПАКОВКА № 4 с вх. № 93-ОП19-732(16)/22.08.2019 г., 13:15 часа на
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АРМЕЕЦ“ АД, ЕИК
121076907, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София,
ул. „Стефан Караджа“ № 2, представлявано от Миролюб Панчев Иванов и Диана
Николова Манева - в качеството им на Изпълнителни директори, лице за контакт
Гергана Стоянова тел. 02/8119122, 02/8119123, факс 02/8119120 и 02/8119103,
електронен адрес: gstoyanova@armeec.bg. Участникът подава оферта по Обособена
позиция № 1.
5. ОПАКОВКА № 5 с вх. № 93-ОП19-32(17)22.08.2019 г., 15:41 часа на
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „УНИКА“ АД, ЕИК 040451865, със седалище,
адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София 1000, бул. „Тодор
Александров“ № 18, представлявано от Николай Генчев Иванов и Николай Генчев
Каварджиклиев – в качеството им на Главен изпълнителен директор и Изпълнителен
директор, лице за контакт Павлинка Стефанова тел: 02/9156 313, електронен адрес:
pavlinka.stefanova@uniqa.bg. Участникът подава оферти по Обособени позиции № 1,
№ 2 и № 3.
6. ОПАКОВКА № 6 с вх. № 93-ОП19-32(18)22.08.2019 г., 15:45 часа на
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „УНИКА ЖИВОТ“ АД, ЕИК 831626729, със
седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София 1000, бул. „Тодор
Александров“ № 18, представлявано от Георги Ангелов Георгиев и Николай Генчев
Каварджиклиев – в качеството им на Изпълнителни директори, лице за контакт
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Павлинка Стефанова тел: 02/9156 313, електронен адрес: pavlinka.stefanova@uniqa.bg.
Участникът подава офертa по Обособена позиция № 4.
7. ОПАКОВКА № 7 с вх. № 93-ОП19-32(19)22.08.2019 г., 15:54 часа на
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ“
АД, ЕИК 121265177, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр.
София п.к. 1301, ул. „Света София“ № 7, ет.5, представлявано от Александър Петров
Личев и Румен Кирилов Димитров – в качеството им на Изпълнителни директори, лице
за контакт Десислава Георгиева тел: 02/981 3122, факс 02/981 4351, електронен адрес:
headoffice@ozk.bg. Участникът подава офертa по Обособена позиция № 1.
8. ОПАКОВКА № 8 с вх. № 93-ОП19-32(20)22.08.2019 г., 16:04 часа на „ДЗИ –
ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД, ЕИК 121718407, със седалище, адрес на управление
гр. София 1463, район „Триадица“, бул. "Витоша" № 89Б и адрес за кореспонденция:
гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 26, представлявано от Коста Христов Чолаков и
Бистра Ангелова Василева – в качеството им на Главен изпълнителен директор и
Изпълнителен директор, лице за контакт Соня Желязкова-Костова тел: 056/811 444,
факс 056/811 455, електронен адрес: sonya.kostova@dzi.bg. Участникът подава офертa
по Обособена позиция № 1.
Комисията отвори запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното
постъпване и оповести тяхното съдържание. Комисията провери за наличието на
отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете
на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани
ценови параметри“ на всички постъпили оферти и присъстващите представители на
участниците ЗК„УНИКА“ АД и „ДЗИ - общо застраховане“ ЕАД подписаха
техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на
останалите участници.
Съгласно чл. 54, ал. 6 от ППЗОП с тези действия в 11:50 часа приключи
публичната част от заседанието на Комисията.
Ⅱ. Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от
ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от Възложителя в закрито заседание в непроменен състав на 11.09.2019 г., в
09.00 ч. в сградата на Община Бургас, ул.“Александровска“ № 26, ет. 5, ст. 514.
1. Участник № 1 „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ“ АД за
Обособена позиция № 4:
При проверка на представените документи на електронен и хартиен носител,
Комисията установи следното:
Констатации относно еЕЕДОП на участника:
1. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел А:
„Основания, свързани с наказателни присъди“, по отношение на всички посочени
основания за изключване е посочен отговор „НЕ“ на въпросите: „Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?“.
Министерство на правосъдието (МП) поддържа тази информация и същата може да
бъде предоставена на Възложителя безплатно, по служебен път, от което следва, че
отговорът на тези въпроси трябва да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL)
към базата данни.
2. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел Б:
„Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни
вноски“, е посочен отговор „НЕ“ на всички въпроси: „Тази информация достъпна ли
е безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“. Национална
агенция за приходите (НАП) поддържа тази информация и същата може да бъде
предоставена на Възложителя безплатно по служебен път, от което следва отговорът на
тези въпроси да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL) към базата данни.
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3. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел В:
„Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или
професионално нарушение“, по отношение на основанието за изключване:
Споразумение с кредиторите е посочен отговор „НЕ“ на въпроса: „Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“.
Търговския регистър към Агенцията по вписванията поддържа тази информация и
същата може да бъде предоставена на Възложителя безплатно, по служебен път, от
което следва, че отговорът на този въпрос трябва да бъде „ДА“, като се посочи
електронен адрес (URL) към базата данни.
С оглед на горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП, във вр. с чл.
54,
ал.
8
и
9
от
ППЗОП,
Комисията
определя
на
участника
„ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ“ АД срок от 5 (пет) работни дни,
считано от датата на получаване на настоящия протокол за представяне на нов
еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат нова, допълваща или поясняваща
информация, която да позволи да се изведе заключение за съответствие на участника с
изискванията на Възложителя относно личното състояние и критериите за подбор.
Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства,
които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на
техническото му предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок
за представяне на документи.
2. Участник № 2 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ОЗОК Инс“ АД за
Обособени позиции № 2, № 3 и № 4:
При проверка на представените на електронен и хартиен носител документи.
Комисията установи следното:
По обособена позиция № 2:
Констатации относно еЕЕДОП на участника:
1. При прегледа на ЕЕДОП комисията установи, че същият не е подписан с
електронен подпис от задължените лица по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП.
2. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел А:
„Основания, свързани с наказателни присъди“, по отношение на всички посочени
основания за изключване е посочен отговор „НЕ“ на въпросите: „Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?“.
Министерство на правосъдието (МП) поддържа тази информация и същата може да
бъде предоставена на Възложителя безплатно, по служебен път, от което следва, че
отговорът на тези въпроси трябва да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL)
към базата данни.
3. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел Б:
„Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни
вноски“, е посочен отговор „НЕ“ на всички въпроси: „Тази информация достъпна ли
е безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“. Национална
агенция за приходите (НАП) поддържа тази информация и същата може да бъде
предоставена на Възложителя безплатно по служебен път, от което следва, че
отговорът на тези въпроси трябва да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL)
към базата данни.
По обособена позиция № 3
Констатации относно еЕЕДОП на участника:
1. При прегледа на ЕЕДОП комисията установи, че същият не е подписан с
електронен подпис от задължените лица по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП.
2. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел А:
„Основания, свързани с наказателни присъди“, по отношение на всички посочени
основания за изключване е посочен отговор „НЕ“ на въпросите: „Тази информация
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достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?“.
Министерство на правосъдието (МП) поддържа тази информация и същата може да
бъде предоставена на Възложителя безплатно, по служебен път, от което следва, че
отговорът на тези въпроси трябва да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL)
към базата данни.
3. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел Б:
„Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни
вноски“, е посочен отговор „НЕ“ на всички въпроси: „Тази информация достъпна ли
е безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“. Национална
агенция за приходите (НАП) поддържа тази информация и същата може да бъде
предоставена на Възложителя безплатно по служебен път, от което следва, че
отговорът на тези въпроси трябва да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL)
към базата данни.
По обособена позиция № 4
Констатации относно еЕЕДОП на участника:
1. При прегледа на ЕЕДОП комисията установи, че същият не е подписан с
електронен подпис от задължените лица по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП.
2. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел А:
„Основания, свързани с наказателни присъди“, по отношение на всички посочени
основания за изключване е посочен отговор „НЕ“ на въпросите: „Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?“.
Министерство на правосъдието (МП) поддържа тази информация и същата може да
бъде предоставена на Възложителя безплатно, по служебен път, от което следва, че
отговорът на тези въпроси трябва да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL)
към базата данни.
3. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел Б:
„Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни
вноски“, е посочен отговор „НЕ“ на всички въпроси: „Тази информация достъпна ли
е безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“. Национална
агенция за приходите (НАП) поддържа тази информация и същата може да бъде
предоставена на Възложителя безплатно по служебен път, от което следва, че
отговорът на тези въпроси трябва да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL)
към базата данни.
С оглед на горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП, във вр. с чл.
54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, Комисията определя на участника ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
ДРУЖЕСТВО „ОЗОК Инс“ АД срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на
получаване на настоящия протокол за представяне на нов еЕЕДОП и/или други
документи, които съдържат нова, допълваща или поясняваща информация, която да
позволи да се изведе заключение за съответствие на участника с изискванията на
Възложителя относно личното състояние и критериите за подбор. Допълнително
предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са
настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на
техническото му предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок
за представяне на документи.
3. Участник № 3 ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕЛНА КОМПАНИЯ
„СЪГЛАСИЕ“ АД за Обособена позиция № 4:
При проверка на представените на електронен и хартиен носител документи.
Комисията установи следното:
Констатации относно еЕЕДОП на участника:
1. При прегледа на ЕЕДОП комисията установи, че същият не е подписан с
електронен подпис от задължените лица по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП.
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2. В представения еЕЕДОП, в Част II: Информация за икономическия
оператор, раздел A, буква д) Икономическият оператор може ли да представи
удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи
удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в
съответната държава членка? е посочен отговор „НЕ“. Предвид факта, че
Национална агенция по приходите и всяка община по седалище и регистрация на
дружествата и на Възложителя поддържат база данни, съдържаща такава информация и
същата се предоставя след поискване на страните, следва отговорът на този въпрос да
бъде „ДА“.
3. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел А:
„Основания, свързани с наказателни присъди“, по отношение на всички посочени
основания за изключване е посочен отговор „НЕ“ на въпросите: „Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?“.
Министерство на правосъдието (МП) поддържа тази информация и същата може да
бъде предоставена на Възложителя безплатно, по служебен път, от което следва, че
отговорът на тези въпроси трябва да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL)
към базата данни.
4. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел Б:
„Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни
вноски“, е посочен отговор „НЕ“ на всички въпроси: „Тази информация достъпна ли
е безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“. Национална
агенция за приходите (НАП) поддържа тази информация и същата може да бъде
предоставена на Възложителя безплатно по служебен път, от което следва, че
отговорът на тези въпроси трябва да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL)
към базата данни.
5. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел В:
„Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или
професионално нарушение“, по отношение на следните основания за изключване:
Несъстоятелност;
Производство
по
несъстоятелност;
Споразумение
с
кредиторите; Аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното
законодателство; Управляване на активите от ликвидатор; Прекратена стопанска
дейност е посочен отговор „НЕ“ на въпросите: „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“. Търговския
регистър към Агенцията по вписванията поддържа тази информация и същата може да
бъде предоставена на Възложителя безплатно, по служебен път, от което следва, че
отговорът на тези въпроси да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL) към
базата данни.
6. В представения ЕЕДОП в част III: Основания за изключване, раздел Г.
участникът е посочил, че се прилагат специфични национални основания за
изключване и е отбелязал, че Икономическият оператор НЕ е регистрирано дружество в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, и не е контролирано от лице, което е
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, не участва в гражданско
дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим, както и че в дружеството няма лице, заемащо
публична длъжност, което да е станало съдружник, притежава дялове или е управител
или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.
Когато за лицето, подател на еЕЕДОП не са налице изброените специфични
национални основания за изключване посочени в документацията, в Част ІІІ, раздел Г
от еЕЕДОП се отбелязва отговор „НЕ“ без да е необходимо допълнително изброяване
на обстоятелствата. В случай, че за участника се прилагат такива, следва да се опишат
предприетите мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на
съответното основание за изключване.
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С оглед на горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП, във вр. с чл.
54,
ал.
8
и
9
от
ППЗОП,
Комисията
определя
на
участника
ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕЛНА КОМПАНИЯ „СЪГЛАСИЕ“ АД срок от 5
(пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол за
представяне на нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат нова, допълваща
или поясняваща информация, която да позволи да се изведе заключение за
съответствие на участника с изискванията на Възложителя относно личното състояние
и критериите за подбор. Допълнително предоставената информация може да обхваща и
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на
техническото му предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок
за представяне на документи.
4. Участник № 4 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„АРМЕЕЦ“ АД за Обособена позиция № 1:
При проверка на представените на електронен и хартиен носител документи.
Комисията установи следното:
Констатации относно еЕЕДОП на участника:
1. При прегледа на ЕЕДОП комисията установи, че същият не е подписан с
електронен подпис от задължените лица по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП.
2. В представения еЕЕДОП, в Част II: Информация за икономическия
оператор, раздел A, буква д) Икономическият оператор може ли да представи
удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи
удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в
съответната държава членка? е посочен отговор „НЕ“. Предвид факта, че
Национална агенция по приходите и всяка община по седалище и регистрация на
дружествата и на Възложителя поддържат база данни, съдържаща такава информация и
същата се предоставя след поискване на страните, следва отговорът на този въпрос да
бъде „ДА“.
3. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел А:
„Основания, свързани с наказателни присъди“, по отношение на всички посочени
основания за изключване е посочен отговор „НЕ“ на въпросите: „Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?“.
Министерство на правосъдието (МП) поддържа тази информация и същата може да
бъде предоставена на Възложителя безплатно, по служебен път, от което следва, че
отговорът на тези въпроси трябва да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL)
към базата данни.
4. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел Б:
„Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни
вноски“, е посочен отговор „НЕ“ на всички въпроси: „Тази информация достъпна ли
е безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“. Национална
агенция за приходите (НАП) поддържа тази информация и същата може да бъде
предоставена на Възложителя безплатно по служебен път, от което следва, че
отговорът на тези въпроси да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL) към
базата данни.
5. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел В:
„Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или
професионално нарушение“, по отношение на следните основания за изключване:
Несъстоятелност;
Производство
по
несъстоятелност;
Споразумение
с
кредиторите; Аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното
законодателство; Управляване на активите от ликвидатор; Прекратена стопанска
дейност е посочен отговор „НЕ“ на въпросите: „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“. Търговския
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регистър към Агенцията по вписванията поддържа тази информация и същата може да
бъде предоставена на Възложителя безплатно, по служебен път, от което следва, че
отговорът на тези въпроси да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL) към
базата данни.
С оглед на горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП, във вр. с чл.
54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, Комисията определя на участника ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АРМЕЕЦ“ АД срок от 5 (пет) работни дни,
считано от датата на получаване на настоящия протокол за представяне на нов
еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат нова, допълваща или поясняваща
информация, която да позволи да се изведе заключение за съответствие на участника с
изискванията на Възложителя относно личното състояние и критериите за подбор.
Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства,
които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на
техническото му предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок
за представяне на документи.
5. Участник № 5 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „УНИКА“ АД за
Обособена позиция № 1, № 2 и № 3:
При проверка на представените документи на електронен и хартиен носител
Комисията установи следното:
По Обособена позиция № 1
Участникът представя 6 (шест) броя еЕЕДОП, като всеки от тях е подписан
самостоятелно от задължените лицата по чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП.
Констатации относно еЕЕДОП на участника:
1. В представения еЕЕДОП, в Част II: Информация за икономическия
оператор, раздел A, буква д) Икономическият оператор може ли да представи
удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи
удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в
съответната държава членка? е посочен отговор „НЕ“. Предвид факта, че
Национална агенция по приходите и всяка община по седалище и регистрация на
дружествата и на Възложителя поддържат база данни, съдържаща такава информация и
същата се предоставя след поискване на страните, следва отговорът на този въпрос да
бъде „ДА“.
2. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел А:
„Основания, свързани с наказателни присъди“, по отношение на всички посочени
основания за изключване е посочен отговор „НЕ“ на въпросите: „Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?“.
Министерство на правосъдието (МП) поддържа тази информация и същата може да
бъде предоставена на Възложителя безплатно, по служебен път, от което следва, че
отговорът на тези въпроси трябва да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL)
към базата данни.
3. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел Б:
„Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни
вноски“, е посочен отговор „НЕ“ на всички въпроси: „Тази информация достъпна ли
е безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“. Национална
агенция за приходите (НАП) поддържа тази информация и същата може да бъде
предоставена на Възложителя безплатно по служебен път, от което следва, че
отговорът на тези въпроси да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL) към
базата данни.
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4. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел В:
„Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или
професионално нарушение“, по отношение на следните основания за изключване:
Несъстоятелност;
Производство
по
несъстоятелност;
Споразумение
с
кредиторите; Аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното
законодателство; Управляване на активите от ликвидатор; Прекратена стопанска
дейност е посочен отговор „НЕ“ на въпросите: „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“. Търговския
регистър към Агенцията по вписванията поддържа тази информация и същата може да
бъде предоставена на Възложителя безплатно, по служебен път, от което следва, че
отговорът на тези въпроси да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL) към
базата данни.
Горепосочените констатации се отнасят за всички 6 (шест) броя представени
еЕЕДОП.
По обособена позиция № 2
Участникът представя 6 (шест) броя еЕЕДОП, като всеки от тях е подписан
самостоятелно от задължените лицата по чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП.
Констатации относно еЕЕДОП на участника:
1. В представения еЕЕДОП, в Част II: Информация за икономическия
оператор, раздел A, буква д) Икономическият оператор може ли да представи
удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи
удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в
съответната държава членка? е посочен отговор „НЕ“. Предвид факта, че
Национална агенция по приходите и всяка община по седалище и регистрация на
дружествата и на Възложителя поддържат база данни, съдържаща такава информация и
същата се предоставя след поискване на страните, следва отговорът на този въпрос да
бъде „ДА“.
2. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел А:
„Основания, свързани с наказателни присъди“, по отношение на всички посочени
основания за изключване е посочен отговор „НЕ“ на въпросите: „Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?“.
Министерство на правосъдието (МП) поддържа тази информация и същата може да
бъде предоставена на Възложителя безплатно, по служебен път, от което следва, че
отговорът на тези въпроси трябва да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL)
към базата данни.
3. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел Б:
„Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни
вноски“, е посочен отговор „НЕ“ на всички въпроси: „Тази информация достъпна ли
е безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“. Национална
агенция за приходите (НАП) поддържа тази информация и същата може да бъде
предоставена на Възложителя безплатно по служебен път, от което следва, че
отговорът на тези въпроси да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL) към
базата данни.
4. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел В:
„Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или
професионално нарушение“, по отношение на следните основания за изключване:
Несъстоятелност;
Производство
по
несъстоятелност;
Споразумение
с
кредиторите; Аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното
законодателство; Управляване на активите от ликвидатор; Прекратена стопанска
дейност е посочен отговор „НЕ“ на въпросите: „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“. Търговския
регистър към Агенцията по вписванията поддържа тази информация и същата може да
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бъде предоставена на Възложителя безплатно, по служебен път, от което следва, че
отговорът на тези въпроси да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL) към
базата данни.
Горепосочените констатации се отнасят за всички 6 (шест) броя представени
еЕЕДОП.
По обособена позиция № 3
Участникът представя 6 (шест) броя еЕЕДОП, като всеки от тях е подписан
самостоятелно от задължените лицата по чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП.
Констатации относно еЕЕДОП на участника:
1. В представения еЕЕДОП, в Част II: Информация за икономическия
оператор, раздел A, буква д) Икономическият оператор може ли да представи
удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи
удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в
съответната държава членка? е посочен отговор „НЕ“. Предвид факта, че
Национална агенция по приходите и всяка община по седалище и регистрация на
дружествата и на Възложителя поддържат база данни, съдържаща такава информация и
същата се предоставя след поискване на страните, следва отговорът на този въпрос да
бъде „ДА“.
2. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел А:
„Основания, свързани с наказателни присъди“, по отношение на всички посочени
основания за изключване е посочен отговор „НЕ“ на въпросите: „Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?“.
Министерство на правосъдието (МП) поддържа тази информация и същата може да
бъде предоставена на Възложителя безплатно, по служебен път, от което следва, че
отговорът на тези въпроси трябва да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL)
към базата данни.
3. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел Б:
„Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни
вноски“, е посочен отговор „НЕ“ на всички въпроси: „Тази информация достъпна ли
е безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“. Национална
агенция за приходите (НАП) поддържа тази информация и същата може да бъде
предоставена на Възложителя безплатно по служебен път, от което следва, че
отговорът на тези въпроси да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL) към
базата данни.
4. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел В:
„Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или
професионално нарушение“, по отношение на следните основания за изключване:
Несъстоятелност;
Производство
по
несъстоятелност;
Споразумение
с
кредиторите; Аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното
законодателство; Управляване на активите от ликвидатор; Прекратена стопанска
дейност е посочен отговор „НЕ“ на въпросите: „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“. Търговския
регистър към Агенцията по вписванията поддържа тази информация и същата може да
бъде предоставена на Възложителя безплатно, по служебен път, от което следва, че
отговорът на тези въпроси да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL) към
базата данни.
Горепосочените констатации се отнасят за всички 6 (шест) броя представени
еЕЕДОП.
С оглед на горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП, във вр. с чл.
54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, Комисията определя на участника ЗАСТРАХОВАТЕЛНА
КОМПАНИЯ „УНИКА“ АД срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на
получаване на настоящия протокол за представяне на нов еЕЕДОП и/или други
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документи, които съдържат нова, допълваща или поясняваща информация, която да
позволи да се изведе заключение за съответствие на участника с изискванията на
Възложителя относно личното състояние и критериите за подбор. Допълнително
предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са
настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на
техническото му предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок
за представяне на документи.
6. Участник № 6 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „УНИКА ЖИВОТ“
АД за Обособена позиция № 4:
При проверка на представените документи на хартиен и електронен носител
Комисията установи следното:
Участникът представя 7 (седем) броя еЕЕДОП, като всеки от тях е подписан
самостоятелно от задължените лицата по чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП.
Констатации относно еЕЕДОП на участника:
1. В представения еЕЕДОП, в Част II: Информация за икономическия
оператор, раздел A, буква д) Икономическият оператор може ли да представи
удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи
удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в
съответната държава членка? е посочен отговор „НЕ“. Предвид факта, че
Национална агенция по приходите и всяка община по седалище и регистрация на
дружествата и на Възложителя поддържат база данни, съдържаща такава информация и
същата се предоставя след поискване на страните, следва отговорът на този въпрос да
бъде „ДА“.
2. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел А:
„Основания, свързани с наказателни присъди“, по отношение на всички посочени
основания за изключване е посочен отговор „НЕ“ на въпросите: „Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?“.
Министерство на правосъдието (МП) поддържа тази информация и същата може да
бъде предоставена на Възложителя безплатно, по служебен път, от което следва, че
отговорът на тези въпроси трябва да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL)
към базата данни.
3. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел Б:
„Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни
вноски“, е посочен отговор „НЕ“ на всички въпроси: „Тази информация достъпна ли
е безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“. Национална
агенция за приходите (НАП) поддържа тази информация и същата може да бъде
предоставена на Възложителя безплатно по служебен път, от което следва, че
отговорът на тези въпроси да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL) към
базата данни.
4. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел В:
„Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или
професионално нарушение“, по отношение на следните основания за изключване:
Несъстоятелност;
Производство
по
несъстоятелност;
Споразумение
с
кредиторите; Аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното
законодателство; Управляване на активите от ликвидатор; Прекратена стопанска
дейност е посочен отговор „НЕ“ на въпросите: „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“. Търговския
регистър към Агенцията по вписванията поддържа тази информация и същата може да
бъде предоставена на Възложителя безплатно, по служебен път, от което следва, че
отговорът на тези въпроси да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL) към
базата данни.
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Горепосочените констатации се отнасят за всички 7 (седем) броя представени
еЕЕДОП.
С оглед на горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП, във вр. с чл.
54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, Комисията определя на участника ЗАСТРАХОВАТЕЛНА
КОМПАНИЯ „УНИКА ЖИВОТ“ АД срок от 5 (пет) работни дни, считано от
датата на получаване на настоящия протокол за представяне на нов еЕЕДОП и/или
други документи, които съдържат нова, допълваща или поясняваща информация, която
да позволи да се изведе заключение за съответствие на участника с изискванията на
Възложителя относно личното състояние и критериите за подбор. Допълнително
предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са
настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на
техническото му предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок
за представяне на документи.
7.
Участник № 7 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД за Обособена позиция № 1:
При проверка на представените на хартиен и електронен носител документи,
Комисията установи следното:
Констатации относно еЕЕДОП на участника:
1. При прегледа на ЕЕДОП комисията установи, че същият не е подписан с
електронен подпис от задължените лица по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП.
2. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел А:
„Основания, свързани с наказателни присъди“, по отношение на всички посочени
основания за изключване е посочен отговор „НЕ“ на въпросите: „Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?“.
Министерство на правосъдието (МП) поддържа тази информация и същата може да
бъде предоставена на Възложителя безплатно, по служебен път, от което следва, че
отговорът на тези въпроси трябва да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL)
към базата данни.
3. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел Б:
„Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни
вноски“, е посочен отговор „НЕ“ на всички въпроси: „Тази информация достъпна ли
е безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“. Национална
агенция за приходите (НАП) поддържа тази информация и същата може да бъде
предоставена на Възложителя безплатно по служебен път, от което следва, че
отговорът на тези въпроси да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL) към
базата данни.
4. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел В:
„Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или
професионално нарушение“, по отношение на следните основания за изключване:
Несъстоятелност;
Производство
по
несъстоятелност;
Споразумение
с
кредиторите; Аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното
законодателство; Управляване на активите от ликвидатор; Прекратена стопанска
дейност е посочен отговор „НЕ“ на въпросите: „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“. Търговския
регистър към Агенцията по вписванията поддържа тази информация и същата може да
бъде предоставена на Възложителя безплатно, по служебен път, от което следва, че
отговорът на тези въпроси да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL) към
базата данни.
С оглед на горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП, във вр. с чл.
54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, Комисията определя на участника ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД срок от 5 (пет)
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работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол за
представяне на нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат нова, допълваща
или поясняваща информация, която да позволи да се изведе заключение за
съответствие на участника с изискванията на Възложителя относно личното състояние
и критериите за подбор. Допълнително предоставената информация може да обхваща и
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на
техническото му предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок
за представяне на документи.
8. Участник № 8 „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД за Обособена
позиция № 1:
При проверка на представените документи на хартиен и електронен носител,
Комисията установи следното:
Участникът представя 7 (седем) броя еЕЕДОП.
Констатации относно еЕЕДОП на участника:
1. При прегледа на ЕЕДОП комисията установи, че същият не е подписан с
електронен подпис от задължените лица по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП.
2. В представения еЕЕДОП, в Част II: Информация за икономическия
оператор, раздел A, буква д) Икономическият оператор може ли да представи
удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи
удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в
съответната държава членка? е посочен отговор „НЕ“. Предвид факта, че
Национална агенция по приходите и всяка община по седалище и регистрация на
дружествата и на Възложителя поддържат база данни, съдържаща такава информация и
същата се предоставя след поискване на страните, следва отговорът на този въпрос да
бъде „ДА“.
3. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел А:
„Основания, свързани с наказателни присъди“, по отношение на всички посочени
основания за изключване е посочен отговор „НЕ“ на въпросите: „Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?“.
Министерство на правосъдието (МП) поддържа тази информация и същата може да
бъде предоставена на Възложителя безплатно, по служебен път, от което следва, че
отговорът на тези въпроси трябва да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL)
към базата данни.
4. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел Б:
„Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни
вноски“, е посочен отговор „НЕ“ на всички въпроси: „Тази информация достъпна ли
е безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“. Национална
агенция за приходите (НАП) поддържа тази информация и същата може да бъде
предоставена на Възложителя безплатно по служебен път, от което следва, че
отговорът на тези въпроси да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL) към
базата данни.
Горепосочените констатации се отнасят за всички 7 (седем) броя представени
еЕЕДОП.
С оглед на горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП, във вр. с чл.
54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, Комисията определя на участника „ДЗИ – ОБЩО
ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на
получаване на настоящия протокол за представяне на нов еЕЕДОП и/или други
документи, които съдържат нова, допълваща или поясняваща информация, която да
позволи да се изведе заключение за съответствие на участника с изискванията на
Възложителя относно личното състояние и критериите за подбор. Допълнително
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предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са
настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на
техническото му предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок
за представяне на документи.
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията уведомява всички участници,
като в един и същи ден им изпраща протокола с констатациите, относно документите
по чл. 39, ал. 2 за съответствието им с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от Възложителя и публикува същия в профила на
купувача.
Комисията приключи своята работа на 25.09.2019 г. в 12:00 часа, като същата
проведе общо 4 (четири) заседания – едно открито и три закрити и изготви и подписа
настоящия протокол в един оригинален екземпляр.

ИВЕЛИНА СТРАТЕВА
Председател на комисията
ЯНИСЛАВ ТЕНЕВ
Член на комисията
ПЕТЯ СТАНЧЕВА
Член на комисията
ТЕОДОРА ГРОЗЕВА
Член на комисията
ЕЛЕНА ИВАНОВА
Член на комисията
Вярно с оригинала, подписан на хартия!
Подписите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.
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