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ПРОТОКОЛ № 2 

 

Oт разглеждането, оценяването и класирането на офертите, подадени от участниците в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Мониторинг в 

изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на 

ЕИП) 2009-2014 по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”,  открита с 

Решение № Р-43 от 17.07.2015 г. на Ангел Ангелов - директор на  дирекция „Европейски   

програми и проекти”, съгласно Заповед за делегиране на правомощия № РД09-2/ 06.01.2015 

година и Заповед № РД09-905/18.11.2014 година на Министъра на културата 

 

Днес, 07.09.2015 г., в 10:30 часа, в Министерство на културата, гр. София, бул. „Ал. 

Стамболийски” № 17, в изпълнение на Заповед № РД9К-80/27.08.2015 година на Ангел 

Ангелов - директор на  дирекция „Европейски   програми и проекти”, съгласно Заповед за 

делегиране на правомощия № РД09-2/ 06.01.2015 година и Заповед № РД09-905/18.11.2014 

година на Министъра на културата, се събра комисия в състав: 

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД 

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД 

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД 

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД          

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД 

 

На заседанието присъстваха всички членове на комисията. 

 

Председателят на комисията докладва, че:  

1. Протокол № 1 от дейността на комисията е изпратен до участниците: Консорциум 

„АФА-ИДЕИН“, гр. София, „Българо – австрийска консултантска компания“ АД, гр. 

София, „Целта“ ЕООД, гр. София, „Фрибул“ ООД,  гр. Варна, „Грант Торнтон“ ООД, 

гр. София, „Рила Консулт“ ЕООД, гр. София, „Юни проджект“ ЕООД, гр. София, 

„Захаринова и партньори“ ООД, гр. София, по електронна поща на 27.08.2015; 

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП комисията е дала срок от пет работни дни от датата 

на получаване на протокола на Консорциум „АФА-ИДЕИН“, гр. София,  „Фрибул“ ООД,  

гр. Варна, „Грант Торнтон“ ООД, гр. София, „Захаринова и партньори“ ООД, гр. 

София, в чиито оферти е констатирана липса на документи и / или несъответствия с 

критериите за подбор, да представи изискуемите документи. 

  

І. Комисията пристъпи към проверка на съответствието на документите, представени в 

Плик № 1 „Документи за подбор“, включително допълнително представените такива, 

изискани от участниците с Протокол № 1 на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП.  

 

Комисията направи следните констатации:  

 

 

1. ПО ОТНОШЕНИЕ НА УЧАСТНИК Консорциум „АФА-ИДЕИН“, гр. София 

В определения срок в Протокол № 1/ 27.08.2015 година за представяне на липсващи 

документи и отстраняване на нередовности, участник Консорциум „АФА-ИДЕИН“, 

гр. София, с писмо вх. № 15-00-116/01.09.2015г., в указания от комисията 5 (пет) 

дневен срок, е представил:  
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1. Приложение № 7 – Списък по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП, както и допълнено 

Приложение № 7 – Списък по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП. 

2. Приложение № 7 – Списък по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП. 

Участникът е декларирал, че е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата 

на подаване на офертата следните услуги, еднакви или сходни с прдмета на обществената 

поръчка, както следва: 

-одитни услуги- одит на финансовите отчети на Проект „Рехабилитация на пътната 

инфраструктура в България” за периода 2009-2013г. 

-договорени процедури по МСССУ 4400 за проверка на разходите по договор за БФП 

по Проект на Лесотехническия университет; 

- договорени процедури по МСССУ 4400, свързани с верификация на разходи по 

проект на „Софарма”АД; 

-консултантски услуги за определяне на унифицирани ставки за разходите за 

дейности, изпълнявани със собствени ресурси от бенефициентите по проекти, 

финансирани със средства от ЕС”, в рамките на проект на администрацията на МС. 

-Коплексна техническа помощ по управлението, администрирането и отчитането на 

проект на Унипек ООД; 

- Коплексна техническа помощ по управлението, администрирането и отчитането на 

проект на Елпром ЕМЗ ООД; 

- Коплексна техническа помощ по управлението, администрирането и отчитането на 

проект на Брани-90 ООД; 

-Консултантски услуги по управление на проект на Община Шабла; 

Към списъка по чл.51, ал.1,т.1 от ЗОП, участникът е приложил референции от УниПек 

ООД, Елпром ЕМЗ ООД,  Брани 90 ООД и община Шабла; 

 

Комисията констатира, че всички изискани от Възложителя документи са 

представени, като същите са редовни и от тях е видно, че за участника Консорциум „АФА-

ИДЕИН“, гр. София са изпълнени изискванията на Възложителя по отношение на 

критериите за подбор, поставени в документацията за участие в процедурата. 

 

 

2.ПО ОТНОШЕНИЕ НА УЧАСТНИК „Грант Торнтон“ ООД, гр. София 

 

В определения срок в Протокол № 1/ 27.08.2015 година за представяне на липсващи 

документи и отстраняване на нередовности, участник „Грант Торнтон“ ООД, гр. София, с 

писмо вх. № 26-00-795/01.09.2015г., в указания от комисията 5 (пет) дневен срок, е 

представил писмо, в което потвърждава, че на 28.08.2015г. е получил Протокол № 1/ 

27.08.2015 и е бил дълбоко изненадан от неговото съдържание. Предполага, че причината 

за формираните в него констатации, касаещи „несъответствия" в подадената оферта се 

дължат на краткото време, с което Комисията за провеждане на горепосочената процедура 

е разполагала за разглеждане на всички подадени оферти - все пак крайният срок за 

представяне на оферти, определен от Възложителя бил 26.08.2015 г., а ден по-късно (по 

неясни за участника съображения, вероятно дължащи се на спешни и непредвидени 

обстоятелства) Комисията е завършила разглеждането на офертите и е установила 

„пропуски", съдържащи се в тях. 
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Без да иска по никакъв начин да навлиза в хронологията и евентуалните причини за това 

изключително експедитивно разглеждане на офертите, участникът би  искал да  обърне 

внимание на следните обстоятелства: 

Списъкът с представените от участника услуги, сходни с предмета на поръчката са в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и 

в частност в обявлението за поръчката. 

Всички посочени от участника услуги се отнасят за одит на проекти или верификация на 

разходите по проекти/програми. 

Съгласно изричното изискване, посочено в обявлението (раздел 111.2.3 „Технически 

възможности"), Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил 

минимум една услуга, с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката, за  

последните 3 години или от датата на която е учреден и е започнал дейност, считано от 

датата на подаване на офертата. 

Самият възложител е дефинирал понятието „Еднакви или сходни услуги" — това са 

услугите свързани с изпълнение на дейности, свързани с управление и/или контрол на 

програми и/или проекти, финансирани от европейски и/или други международни 

донори и/или националния бюджет. 

Тоест според самата документация за участие, за да е допустим един участник, достатъчно е 

той да е изпълнил дейности, които да се отнасят или до управлението на програми или 

проекти, или да е изпълнил дейности, които се отнасят до контрола на програми или 

проекти. 

Видно от представения от участника списък с услуги, всички изпълнени от него 

ангажименти през последните З години преди датата на подаване на офертата  

(многократно надхвърлящи изискваната поне 1 услуга от възложителя) са най-малкото 

сходни с предмета на поръчката, доколкото се отнасят до одит или верификация на 

проекти -тоест дейности насочени към осъществяване на контрол върху осъществени 

факти и настъпили събития в хода на проектния цикъл на съответните проекти. 

Участникът обръща внимание върху природата на понятията и стоящите зад тях дейности 

„мониторинг", „верификация" и „одит". И трите термина изразяват упражняването на 

контрол върху настъпили факти или събития. Като обхват на работата, стояща зад тях те се 

припокриват изключително много (понякога до 100 %). В подкрепа на това разбиране са 

формулираните дейности по технически спецификации по настоящата обществена поръчка 

и предходните обявени по същата програма поръчки за верификация и одит. Нещо повече, 

самите разяснения дадени от Възложителя по настоящата обществена поръчка във връзка с 

поставени въпроси по чл. 29 от ЗОП, и по-специално разяснението на въпрос № 5 от 

писмо изх. № О-ИП-64/31.07.2015 г. и разяснението в писмо изх. № О-ИП-67/07.08.2015 

г., ясно свидетелстват за разбирането относно обхвата и характера на дейността 

мониторинг, който се влага от страна на възлагащия орган. 

В първото цитирано разяснение, Възложителят указва за честотата и характера на 

проверките на място, които следва да бъдат извършвани от участника, определен за 

изпълнител, като се използва абсолютно одиторски подход за определяне на извадка на 

база оценка на риска. 
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Във второто цитирано разяснение, Възложителят изрично указва, че в докладите от 

проверките следва да се съдържа информация относно спазването на правилата на 

системите за финансово управление и контрол — отново типично одиторски проверки. 

Основните разлики между понятията „мониторинг", „верификация" и „одит" всъщност са 

свързани с момента на осъществяване на контрола и субекта, който упражнява този контрол. 

Мониторингът има по-текущ и непосредствен характер — мониторингът е текущо и 

систематично набиране и анализ на информация (доказателства), която се използва в 

процеса на понататъшно управление, контрол и вземане на решение. Мониторингът 

обикновено се осъществява от страна на нарочни служители на бенефициента или на 

финансиращия орган (Договарящ орган, Програмен оператор и др. в зависимост от 

правната рамка, уреждаща съответния източник на финансиране). 

Верификацията е систематичен процес обикновено в отговор на направено от 

бенефициент изявление, с което се иска настъпването на определен факт (възстановяване на 

суми, сключване на анекс към договор за БФП, одобрения в изменения на други 

документи и др.)- Тоест, верификацията има също текущ характер, но е обикновено в 

отговор на искане на другата страна. Договарящите органи в България обикновено 

разглеждат няколко вида верификация: техническа (физическото изггьлнение на 

проектите), финансова (на разходите), административна (на документи от различен 

характер) и т.н. (няма строго установена терминология — различните Договарящи 

програми използват понятието в различен смисъл). Верификацията обикновено се 

осъществява от служители на финансиращия орган (Договарящ орган, Програмен 

оператори и др. в зависимост от правната рамка, уреждаща съответния източник на 

финансиране) — тоест независими от бенефициента и това е всъщност основната отлика от 

мониторинга, който може да бъде осъществяван и от самия бенефициент. Тази разлика 

обаче не променя самия характер и обхват на работата и по същество мониторинга и 

верификацията се припокриват практически на 100 %. 

Одитът е също форма на проверка, като основната разлика от мониторинга и 

верификацията е, че винаги се извършва от независимо лице със специална 

компетентност — одитор. Абсолютно погрешно в България е придобило гражданственост, че 

одиторът е специалист, проверяващ само финансова информация. Това нито почива на 

международно признатите одиторски стандарти, нито на реално извършваната работа. 

Одита, както и мониторинга и верификацията, е дейност насочена към събиране и оценка на 

информация, както от финансов, така и от нефинансов характер (както изрично 

подчертават Международните одиторски стандарти). Одитът и в частност одита на 

проекти, може да се и се осъществява както по времето на изпълнение на самите проекти, 

така и след тяхното завършване. 

Абсолютно отделен е въпроса доколко е адекватна тази контролна рамка, установена в 

страната (по един и същ проект да има моняторинг, верификация, одит, предварителен 

контрол, проверки от трети страни като ЕК, ОLAF, ИА ОСЕС, АДФИ и т.н.), но по 

дефиниция и на практика трите понятия „мониторинг", „верификация" и „одит" са 

напълно сходни (а да не кажем и еднакви по някои програми с EU финансиране). 

Прочее, видно от представения от нас списък с изпълнени услуги, участникът посочва, че е  

осъществил именно такива, които са сходни с предмета на поръчката и отговарят 

напълно на изискванията на Възложителя (изпълнение на дейности, свързани с 

управление и/яли контрол на програми и/или проекти, финансирани от европейски 

и/или други международни донори и/или националния бюджет). 
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Твърди, че буди недоумение изявлението на Комисията за провеждане на процедурата, 

че изпълнените от участника услуги не отговарят на изискванията, посочени в обявлението. 

В тази връзка е възможно да са налице две алтернативни обстоятелства: 

Или комисията под услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката разбира нещо 

друго в израза „дейности свързани с контрол на проекти", Или е налице тенденциозен 

опит за неоснователно отстраняване на участници (доколкото   и   от   някои   други   

участници   в   поръчката   е   изискана   подобна допълнителна информация). 

„Лично ние сме далеч от подобни идеи, доколкото: 

1) в първия случай това би било неоснователно тълкуване на документацията за участие 

(нито в обявлението, нито в дадените разяснения се съдържа нещо, което би довело до 

тълкуване, че одитът и верификациите не сa сходни с предмета на поръчката - и двете са 

дейности по контрол на проекти), за което от една страна  участниците биха могли да 

подадат съответните жалби по чл. 120 и сл. от ЗОП, а Агенцията за държавна финансова 

инспекция задължително ще състави съответни актове за установяване на административни 

нарушения на членовете на Комисията (след подаден сигнал от някой участник), а 

2) във втория случай освен горните действия, би могло някой участник да сезира донорите 

по ЕИП, както и Европейската служба за борба с измамите (ОLАF) и нейната българска 

структура AFCOS (чиято компетентност не е изключена априори по ФМ на ЕИП).“ 

Комисията констатира следното:Участникът сам е посочил, че всички посочени от него 

услуги  се отнасят за одит на проекти или верификация на разходите по  

проекти/програми. 

Доколкото участникът обръща внимание върху природата на понятията и стоящите зад тях 

дейности „мониторинг", „верификация" и „одит", че и трите термина изразяват 

упражняването на контрол върху настъпили факти или събития, комисията, счита 

следното: 

Мониторингът е непрекъснат процес на събиране на информация, с цел наблюдение 

изпълнението на проектите и осигуряване на съответствие с договора и ненарушаване на 

правилата на ФМ на ЕИП и законодателството на Република България и ЕС. С оглед 

изпълнението на дейностите по даден проект, мониторингът е текущо и систематично 

набиране и анализ на информация (доказателства), която се използва в процеса на 

понататъшно управление, контрол и вземане на решение. Дейността по мониторинга 

позволява да се направи оценка дали планираните и одобрени по проекта дейности водят до 

постигане на очакваните резултати и цели на съответния проект. Това позволява 

своевременно да се идентифицират възможни проблеми и да се предприемат съответните 

корективни действия. 

Одита или одиторската проверка е независима проверка на счетоводните отчети с цел 

изразяване на мнение за тяхната достоверност. В по-широк смисъл под одит се разбира всяка 

изпълняема независима от независими експерти проверка на някакво явление или дейност - 

тук се различават операционен, технически, екологически и други разновидности на одита. 

 

Верификация- Дейност, посредством която Управляващият орган се уверява и гарантира 

пред Сертифициращия орган, че работата, продуктите и услугите са предоставени или 

извършени и че декларираните разходи от Бенефициентите по операциите действително са 

били извършени и съответстват на националните правила и на правилата на Общността. 
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Съгласно тълковния речник на българския език: Мониторинг е: Наблюдение, анализ и 

оценка на дадено действие, явление или събитие. Одит е : банков термин, проверка на 

финансовата отчетност на предприятието за достоверността на съдържащата се в нея 

информация, а също така и за съответствието й с нормите и изискванията на действащото 

законодателство. Верификация е : Установяване, удостоверяване на истината; свидетелство. 

Относно цитираните разяснения на въпрос № 5 от писмо изх. № О-ИП- 4/31.07.2015 г. и 

в писмо изх. № О-ИП-67/07.08.2015 г., е видно, че Възложителят не е указал, че  се  

използва абсолютно одиторски подход”. 

С писмо вх. №26-00-801/03.09.2015г. „Грант Торнтон“ ООД, гр. София, в указания 

от комисията 5 (пет) дневен срок, е представил допълнително :  

1. Приложение № 7 – Списък по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП. 

 Участникът е декларирал, че е изпълнил през последните 3 (три) години, считано 

от датата на подаване на офертата следните услуги, еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка, като допълнително е декларирал следното: 

Подпомагане на УО на ОПРР при повеждане на проверки на място на територията 

на Югоизточен район по договори за БФП, по договор с МРРБ; 

Представена е референция от МРРБ. 

Комисията констатира, че всички изискани от Възложителя документи са 

представени, като същите са редовни и от тях е видно, че за участника „Грант Торнтон“ 

ООД, гр. София са изпълнени изискванията на Възложителя по отношение на критериите за 

подбор, поставени в документацията за участие в процедурата. 

 

 

3.ПО ОТНОШЕНИЕ НА УЧАСТНИК „Фрибул“ ООД,  гр. Варна 

 

В определения срок в Протокол № 1/ 27.08.2015 година за представяне на липсващи 

документи и отстраняване на нередовности, участник „Фрибул“ ООД,  гр. Варна, с писмо 

вх. № 26-00-796/02.09.2015г., в указания от комисията 5 (пет) дневен срок, е представил:  

1.Приложение № 7 – Списък по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП. 

Участникът е декларирал, че е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата 

на подаване на офертата следните услуги, еднакви или сходни с прдмета на обществената 

поръчка, както следва: 

- Ръководител на проект :”Консревация, реставрация и социализация на могилата 

Шушманец”, BG161РО001/3.1-01/2008/001-008; 

- Дейности по изготвяне на документация за кандидатстване за Европейско 

финансиране по проект:ИПГВР Панагюрище; 

- Дейности по изготвяне на документация за кандидатстване за изработване на 

„Изготвяне на задани за общ устройствен план на Община Девня”; 

- Дейности по изготвяне на документация за кандидатстване за изработване 

на:”Изготвяне на планово задание за изработване на Общ устройствен план на 

Община Ситово с приложени Опорен план и схеми”; 
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- Дейности по изготвяне на строителна документация за кандидатстване за 

Европейско финансиране по проект”Работен проект на Драматичен театър Сава 

Доброплодни”; 

- Изпълнение на дейности, свързани с проектиране, управление и контрол на 

проекта.Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и заони за обществен 

отдих на град Варна чрез реконструкция на градска среда”; 

- Изпълнение на дейности, свързани с проектиране, управление и контрол на 

проекта за остров „Св.Анастасия”. Прединвест.проучване, ПУП ПРЗ и Технически 

проект за „Проект за развитие на туристическите атракции-остров”Св.Анастасия”. 

- Изпълнение на система КИН към ОУП на община Варна.Изпълнение на дейности, 

свързани с проектиране, управление и контрол на проекта. 

Към списъка по чл.51, ал.1,т.1 от ЗОП, участникът е приложил следните доказателства: 

- Разрешение за ползване на строеж "Консервация, реставрация и социализация на могила 

Шушманец" № СТ - 05 - 392 / 05.03.2013г. И Договор от дата: 05.10.2012г. скючен с Министерство 

на културата; 

- Препоръка с Изх. № 85 /11.04.2014г. Издадена от Инвестиционно проектиране ЕООД; 

- Референция с Изх. № 3000-581 от дата: 31.07.2014г. Издадена от Община Девня и Догвор с № 

Ю07 - 295 / 12.П.2013Г. Сключен с Община Девня; 

- Договор за проектиране от 19.04.2013г. сключен с Община Ситово, Приложение № 1 към 

Договор от 04.201 Зг.Техническо задание от Община Ситово,Приемо предавателен протокол от 

28.05.2013г.и Препис - извлечение от Протокол  5 от проведено заседание на Общински съвет – 

Ситово на 30.05.2013г..; 

- Референция издадена от Община Бургас с изх. № 04-06-74/207/16.01.2014г. И Специална 

награда за ииовативен подход при интерпретиране самобитността и високата културно - 

историческа ценност”Средновековен манастирски комплекс”Света Анастасия” от Национален 

конкурс-Сграда на годината; 

Комисията установи, че като Ръководител на проект :”Консревация, реставрация и 

социализация на могилата Шушманец”, BG161РО001/3.1-01/2008/001-008, арх.Юлия 

Железова е била в качеството си на физическо лице , а не като юридическо. 

Видно от останалите, включени в списъка по чл.51, ал.1, т.1 , договори, участникът, 

самостоятелно или съвместно, не е изпълнил минимум една услуга, с предмет еднакъв или 

сходен с предмета на поръчката. 

Комисията установи , че участникът, самостоятелно или съвместно, не е изпълнил 

минимум една услуга, с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката, за последните 

3 години или от датата на която е учреден и е започнал дейност, считано от датата на 

подаване на офертата. Еднакви или сходни услуги са услугите свързани с изпълнение на 

дейности, свързани с управление и/или контрол на програми и/или проекти, финансирани от 

европейски и/или други международни донори и/или националния бюджет. 

 

С оглед гореизложеното, Комисията предлага на основание чл. 69, ал. 1 т. 3 от ЗОП и 

във връзка с мотивите описани по-горе, участник  „Фрибул“ ООД,  гр. Варна да бъде 

отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. 

 

4.ПО ОТНОШЕНИЕ НА УЧАСТНИК  „Захаринова и партньори“ ООД, гр. София 
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В определения срок в Протокол № 1/ 27.08.2015 година за представяне на липсващи 

документи и отстраняване на нередовности, участник „Захаринова и партньори“ ООД, гр. 

София, с писмо вх. № 26-00-802/03.09.2015г., в указания от комисията 5 (пет) дневен срок, е 

представил:  

1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП по образец Приложение № 4,  попълнена 

съгласно изискванията на Възложителя. В декларацията е посочена информация относно 

публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния 

орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на 

възложителя. 

2. Приложение № 7 – Списък по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП с включен договор за 

изпълнена услуга с предмет сходен с предмета на поръчката, както и Референция от 

„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, удостоверяваща ангажимента на „ЗАХАРИНОВА И 

ПАРТНЬОРИ" ООД в извършването на услуга с предмет „Мониторинг и контрол по 

изпълнение на Договор № 2013 III - В-66/22.10.2013г., сключен между „ГАЛЧЕВ 

ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, в качеството на изпълнител и Община Правец, в качеството на 

конкретен бенефициент по Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" по 

Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г. 

 

Комисията констатира, че всички изискани от Възложителя документи са 

представени, като същите са редовни и от тях е видно, че за участника „Захаринова и 

партньори“ ООД, гр. София са изпълнени изискванията на Възложителя по отношение на 

критериите за подбор, поставени в документацията за участие в процедурата. 

 

 

 

ІІ. Въз основа на направените констатации  

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

 

Въз основа на констатираното на етап разглеждане на документите, съдържащи се 

в Плик № 1 за съответствие на участниците с критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, Комисията реши да допусне до разглеждане на техническите 

предложения следните участници:  

Консорциум „АФА-ИДЕИН“, гр. София, „Българо – австрийска консултантска 

компания“ АД, гр. София, „Целта“ ЕООД, гр. София, „Грант Торнтон“ ООД, гр. 

София, „Рила Консулт“ ЕООД, гр. София, „Юни проджект“ ЕООД, гр. София, 

„Захаринова и партньори“ ООД, гр. София 

 

Комисията взе горните решения с единодушие. По направените констатации и решения 

не са заявени особени мнения. 

 

Комисията приключи своята работа със съставянето и подписването на настоящия протокол 

в един оригинален екземпляр на 07.09.2015г. 

 

КОМИСИЯ: 

 

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД 

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД 

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД 
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Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД          

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД 


