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ДОКЛАД 
№1/29.01.2018 г. 

 

           По чл.67, ал.6 от ППЗОП, във връзка с чл.60 от ППЗОП от дейността на комисията 

по разглеждане на офертите , за изпълнение на обществена поръчка – Пряко договаряне, 

с предмет:  „Абонаментна услуга по охрана на обект на ТП "ДГС Провадия" чрез 

сигнално-охранителна техника (СОТ) за 2018 г. , с включена доставка и монтаж на 

оборудване и авто патрулна реакция, както следва „ Каса и склад за съхранение на 

огнестрелни оръжия и боеприпаси, находящи се в административна сграда на ДГС 

Провадия, гр.Провадия , обл.Варна, кв.”Север” , съгласно Заповед №467/19.12.2017г 

на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение №5/16.01.2018г на директора 

на ТП ДГС Провадия 

           На 29.01.2018 г. от 09:00 часа, комисия, определена със Заповед №14/26.01.2018г. 

на директора на  ТП ДГС Провадия,  в състав: 

Председател: заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД - зам.-директор при ТП ДГС Провадия 

         Членове:1. заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД – РСО - Главен счетоводител  при 

ТП ДГС Провадия 

                        2. заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД - юрисконсулт при ТП ДГС Провадия 

           Се събра със задача да състави доклад за проведената обществената поръчка , чрез 

Пряко договаряне по реда на ЗОП, с предмет: Абонаментна услуга по охрана на обект на 

ТП "ДГС Провадия" чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) за 2018 г. , с включена 

доставка и монтаж на оборудване и авто патрулна реакция, както следва „ Каса и склад за 

съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси, находящи се в административна 

сграда на ДГС Провадия, гр.Провадия , обл.Варна, кв.”Север” , съгласно Заповед 

№467/19.12.2017г на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение 

№5/16.01.2018г на директора на ТП ДГС Провадия 



         В съответствие с изискванията на ЗОП,  ППЗОП и на Възложителя , комисията 

проведе публично състезание с предмет: Абонаментна услуга по охрана на обект на ТП 

"ДГС Провадия" чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) за 2018 г. , с включена доставка 

и монтаж на оборудване и авто патрулна реакция, както следва „ Каса и склад за съхранение 

на огнестрелни оръжия и боеприпаси, находящи се в административна сграда на 

ДГС Провадия, гр.Провадия , обл.Варна, кв.”Север” , съгласно Заповед 

№467/19.12.2017г на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение 

№5/16.01.2018г на директора на ТП ДГС Провадия,  по следния ред. 

         На 26.01.2017г. от 11.00 часа , определената комисия със Заповед №14/26.01.2018г. 

на директора на  ТП ДГС Провадия,  в състав: 

Председател: заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД - зам.-директор при ТП ДГС Провадия 

         Членове:1. заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД – РСО - Главен счетоводител  при 

ТП ДГС Провадия 

                        2. заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД - юрисконсулт при ТП ДГС 

Провадия,   извърши следното: 

                 Комисията установи, че са спазени изискванията на чл. 182, ал.1, т.5 от ЗОП и  

на основание чл.64, ал.3 от ППЗОП , възложителят е изпратил покана   

изх.№31/16.01.2018г. до евентуални кандидати за участие в преговорите, както следва: 
„Арес Груп 1“ ЕООД; „Респект 007“ ЕООД Гр.Варна; „Грос секюрити сървиз“ ЕООД 

Гр.Варна . Поканата  е публикувана в Профила на купувача на интернет адреса на 

поръчката https://wp.me/p82ovF-cyt. 
         След разглеждане на входящия регистър при ТП ДГС Провадия, съдържащ се към 

документацията за настоящата поръчка, приета с приемо- предавателен протокол по 

чл.48, ал.6 от ППЗОП, Комисията констатира, че до изтичане на крайният срок за 

депозиране на оферти обявен от възложителя в изпратената покана за провеждане на 

пряко договаряне по реда на чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП  , а именно до 17.00 часа на 

25.01.2018г.  , такива  са  постъпили от , както следва: 

     1.Оферта от „Грос Секюрити Сървиз“ ЕООД ,  седалище и адрес на управление: 

гр.Варна, местност „Ален мак“ №835 ,  ЕИК 202690242, с вх.№122/25.01.2018г., час 

на постъпване: 10.45 часа 

       2.Оферта от „Респект 007“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Варна, 

ул.Балатон №6, ЕИК 202311322, с вх.№123/25.01.2018г., час на постъпване: 11.20 

часа 

       3.Оферта от „Арес Груп 1“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Варна, 

ул.София №2, ЕИК 203035720, с вх.№125/25.01.2018г., час на постъпване: 14.05 часа 

Не са постъпили оферти след изтичане на крайния срок. 

      Членовете на комисията подписаха декларации в съответствие с изискванията на 

чл.51, ал.8 и ал.13 от ППЗОП, във връзка с чл.103, ал.2 от ЗОП 

Комисията констатира, че в залата за провеждане на публичното заседание се явяват 

следните лица: 

           1.За „Грос Секюрити Сървиз“ ЕООД, заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД – 

законен представител на дружеството 
           2.За „Респект 007“ ЕООД, заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД - законен 

представител на дружеството 
           3.За „Арес Груп 1“ ЕООД, заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД - законен 

представител на дружеството 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=824761&newver=2


           Представителите на явилите се участници попълниха и подписаха  Присъствен 

лист. 

        Комисията отвори публично офертите и оповести съдържанието йим, при спазване 

на нормативно определения ред за това. 

       Председателят на комисията закри публичното заседание на комисията. 

       Комисията приключи работата си на публичното заседание, като обяви, че 

следващото открито заседание ще се състои на 26.01.2018г. от 13.00 часа, за което 

явилите се участници бяха уведомени. 

       Комисията без настъпили промени в състава си на 26.01.2018г. продължи своята 

работа на закрито заседание, като извърши следното: 

       Извършена бе проверка  за съответствие на офертите с условията на възложителя, 

чрез детайлното им разглеждане, относно наличието и редовността на представените 

документи за личното състояние на участниците. 

       При детайлното разглеждане на офертите на участниците , комисията констатира 

следното: 

       Участника „Грос Секюрити Сървиз“ ЕООД  е представил всички необходими 

документи и офертата е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя. Не се 

установиха липси , непълноти или несъответствие на информацията , представена от 

участника , както и не бяха открити фактически грешки. Не се установи несъответствие 

с изискванията към личното състояние на участника , поради което с единодушие 

комисията допусна офертата на участника „Грос Секюрити Сървиз“ ЕООД до 

следващата фаза на процедурата. 

      Участника „Респект 007“ ЕООД е представил всички необходими документи и 

офертата е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя. Не се установиха липси 

, непълноти или несъответствие на информацията , представена от участника , както и не 

бяха открити фактически грешки. Не се установи несъответствие с изискванията към 

личното състояние на участника , поради което с единодушие комисията допусна 

офертата на участника „Респект 007“ ЕООД до следващата фаза на процедурата. 

       Участника „Арес Груп 1“ ЕООД е представил всички необходими документи и 

офертата е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя. Не се установиха липси 

, непълноти или несъответствие на информацията , представена от участника , както и не 

бяха открити фактически грешки. Не се установи несъответствие с изискванията към 

личното състояние на участника , поради което с единодушие комисията допусна 

офертата на участника „Арес Груп 1“ ЕООД до следващата фаза на процедурата. 

Комисията преустанови своята работа на 26.01.2018г. в 12.45 часа. и я възобнови на 

26.01.2018г. от 13.00 часа. 

  

       На 26.01.2018г. от 13.00 часа в публично заседание , в присъствие на 

представителите на участниците, както следва : 

           1.За „Грос Секюрити Сървиз“ ЕООД, заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД – 

законен представител на дружеството 
           2.За „Респект 007“ ЕООД, заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД - законен 

представител на дружеството 
           3.За „Арес Груп 1“ ЕООД, заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД - законен 

представител на дружеството 

     Комисията в съответствие с разпоредбата на чл.67, ал.1 от ППЗОП за определяне 

поредността на преговорите с отделните участници , проведе жребий , като бяха 

извършени следните действия: 

        В присъствието на представители на участниците в три еднакви на външен вид 

непрозрачни плика бяха поставени и запечатани талони с изписан номер, дата и точен 



час на явяване . Всеки представител на участниците изтегли по един плик и прочете  пред 

всички съдържанието му, както следва: 

    

       Представителят на „Грос Секюрити Сървиз“ ЕООД -  заличено, съгласно чл. 2 

от ЗЗЛД , отваряйки запечатания плик , който изтегли съобщи, че съдържанието му е – 

номер №1 дата 26.01.2018г., час 13.30 

      Представителят на „Респект 007“ ЕООД - заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, 

отваряйки запечатания плик , който изтегли съобщи, че съдържанието му е – номер №3, 

дата 26.01.2018г., час 14.30 

      Представителят на „Арес Груп 1“ ЕООД - заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, 

отваряйки запечатания плик , който изтегли съобщи, че съдържанието му е – номер №2, 

дата 26.01.2018г., час 14.00 

        Провеждането на жребия и публичното заседание приключи на 26.01.2018г. в 13.25 

часа. За действията си комисията състави Протокол №1/26.01.2018г. 

         

        На 26.01.2018г. от 13.30 часа в ТП ДГС Провадия, гр.Провадия,  обл.Варна, 

кв.Север, назначената комисия определена със Заповед №14/26.01.2018г. на директора 

на  ТП ДГС Провадия,  в състав: 

Председател: инж.Ангелина Янева- зам.-директор при ТП ДГС Провадия 

         Членове:1.Марин Маринов- РСО- Главен счетоводител  при ТП ДГС Провадия 

                        2. Илина Стоянова- юрисконсулт при ТП ДГС Провадия,  продължи 

работата си, като извърши следното: 

       В закрито заседание комисията започна своята работа за провеждане на преговори 

при условията на чл.67 от ППЗОП с първия участник в процедурата  „Грос Секюрити 

Сървиз“ ЕООД чрез заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД  определен след теглене на 

жребий в публичното заседание на комисията на 26.01.2018г. от 13,00 часа  

      Комисията пристъпи към фаза по разглеждане на Техническото предложение на 

участника и преценка за съответствието му с предварително обявените изисквания от 

Възложителя. 

         Установено бе , че участника е  изготвил Техническото си предложение , съгласно 

изискванията на Възложителя и е предложил срок за доставка, в рамките на указания от 

Възложителя и при технически параметри , съобразно техническата спецификация на 

Възложителя. 

      При запитване от комисията участника чрез представителя си заличено, съгласно 

чл. 2 от ЗЗЛД  изрично заяви , че поддържа така на правеното техническо предложение 

за изпълнение на поръчката. 

 

         Комисията продължи своята работа като отвори плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри  на участника  „Грос Секюрити Сървиз“ ЕООД. 
 

      Комисията отвори и оповести ценовата оферта на участника и установи, както следва: 

       Представената ценова оферта от участника „Грос Секюрити Сървиз“ ЕООД, 

отговаря на предварително обявените от Възложителя условия и съдържат всички 

необходими документи. 

       Предложена ед.цена в лева без ДДС- 27.00 лева 
        Предлагана обща цена без ДДС  297.00 лева 
       Комисията, чрез председателя си отправи запитване към участника дали посочената 

единична цена , съответно обща стойност е крайна и подлежи ли на корекция чрез 

намалянето на ед. цена за извършване на услугата, съответно общата стойност за 

изпълнение на поръчката. 



 

       Представителят на участника изрично заяви, че предложената ед. цена , съответно 

обща стойност подлежи на корекция чрез намалянето й , като посоче изрично : 

       Предлагам ед. цена за изпълнение на услугата в размер на 26.90 лева без ДДС 

       Предлагам обща стойност за изпълнение на услугата за 11 месеца в размер на 

295,90 лева без ДДС 

 

       Комисията, чрез председателя си отправи запитване към участника относно 

условията и начина за заплащане на услугите, предмет на поръчката. 

 

       Представителят на участника изрично заяви, че е съгласен и приема условията и 

начина на заплащане на услугите , предмет на поръчката, така както са разписани в 

депозираното ценово предложение. 

 

        Комисията констатира, че договорената цена е в съответствие с финансовия ресурс 

който е одобрен от  възложителя и може да бъде осигурен при изпълнение на поръчката. 

Цената е договорена с лице, което притежава представителна власт  и заяви изрично , че 

поддържа така направеното ценово предложение и не желае постигнатите договорености 

да бъдат оповестени при провеждането на преговорите с останалите участници в пряко 

договоране. 

 

        Комисията приключи договарянето с участника и закри заседанието си, като изготви 

и подписа , включително и участникоа Протокол №2-1 от 26.01.2018г. 

 

         На 26.01.2018г. от 14.00 часа в ТП ДГС Провадия, гр.Провадия,  обл.Варна, 

кв.Север, назначената комисия определена със Заповед №14/26.01.2018г. на директора 

на  ТП ДГС Провадия,  в състав: 

Председател: инж.Ангелина Янева- зам.директор при ТП ДГС Провадия 

         Членове:1.Марин Маринов- РСО- Главен счетоводител  при ТП ДГС Провадия 

                        2. Илина Стоянова- юрисконсулт при ТП ДГС Провадия,  продължи 

работата си, като извърши следното: 

       В закрито заседание комисията започна своята работа за провеждане на преговори 

при условията на чл.67 от ППЗОП с втория участник в процедурата  „Арес Груп 1“ 

ЕООД чрез заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД определен след теглене на жребий в 

публичното заседание на комисията на 26.01.2018г. от 13,00 часа 

      Комисията пристъпи към фаза по разглеждане на Техническото предложение на 

участника и преценка за съответствието му с предварително обявените изисквания от 

Възложителя. 

         Установено бе , че участника е  изготвил Техническото си предложение , съгласно 

изискванията на Възложителя и е предложил срок за доставка, в рамките на указания от 

Възложителя и при технически параметри , съобразно техническата спецификация на 

Възложителя. 

      При запитване от комисията участника чрез представителя си Г заличено, съгласно 

чл. 2 от ЗЗЛД  изрично заяви , че поддържа така на правеното техническо предложение 

за изпълнение на поръчката. 

 

         Комисията продължи своята работа като отвори плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри  на участника  „Арес Груп 1“ ЕООД. 
 

      Комисията отвори и оповести ценовата оферта на участника и установи, както следва: 



       Представената ценова оферта от участника „Арес Груп 1“ ЕООД, отговаря на 

предварително обявените от Възложителя условия и съдържат всички необходими 

документи. 

       Предложена ед.цена в лева без ДДС- 26.80 лева 
       Предлагана обща цена без ДДС  294.80 лева 

       Комисията, чрез председателя си отправи запитване към участника дали посочената 

единична цена , съответно обща стойност е крайна и подлежи ли на корекция чрез 

намалянето на ед. цена за извършване на услугата, съответно общата стойност за 

изпълнение на поръчката. 

 

       Представителят на участника изрично заяви, че посочените в Ценовото предложение  

единична цена за изпълнение на услугата, съответно общата стойност са окончателни и 

не подлежат на промяна 

 

       Комисията, чрез председателя си отправи запитване към участника относно 

условията и начина за заплащане на услугите, предмет на поръчката. 

 

       Представителят на участника изрично заяви, че е съгласен и приема условията и 

начина на заплащане на услугите , предмет на поръчката, така както са разписани в 

депозираното ценово предложение. 

 

        Комисията констатира, че договорената цена е в съответствие с финансовия ресурс 

който е одобрен от  възложителя и може да бъде осигурен при изпълнение на поръчката. 

Цената е договорена с лице, което притежава представителна власт  и заяви изрично , че 

поддържа така направеното ценово предложение и не желае постигнатите договорености 

да бъдат оповестени при провеждането на преговорите с останалите участници в пряко 

договоране. 

 

        Комисията приключи договарянето с участника и закри заседанието си, като изготви 

и подписа , включително и участника Протокол №2-2 от 26.01.2018г. 

 

         На 26.01.2018г. от 14.30 часа в ТП ДГС Провадия, гр.Провадия,  обл.Варна, 

кв.Север, назначената комисия определена със Заповед №14/26.01.2018г. на директора 

на  ТП ДГС Провадия,  в състав: 

Председател: заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД - зам.-директор при ТП ДГС Провадия 

         Членове:1. заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД – РСО - Главен счетоводител  при 

ТП ДГС Провадия 

                        2. заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД - юрисконсулт при ТП ДГС 

Провадия,  продължи работата си, като извърши следното: 

          В закрито заседание комисията започна своята работа за провеждане на преговори 

при условията на чл.67 от ППЗОП с втория участник в процедурата  „Респект 007“ 

ЕООД чрез заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД определен след теглене на жребий в 

публичното заседание на комисията на 26.01.2018г. от 13,00 часа  

      Комисията пристъпи към фаза по разглеждане на Техническото предложение на 

участника и преценка за съответствието му с предварително обявените изисквания от 

Възложителя. 

         Установено бе , че участника е  изготвил Техническото си предложение , съгласно 

изискванията на Възложителя и е предложил срок за доставка, в рамките на указания от 

Възложителя и при технически параметри , съобразно техническата спецификация на 

Възложителя. 



      При запитване от комисията участника чрез представителя си заличено, съгласно 

чл. 2 от ЗЗЛД изрично заяви , че поддържа така на правеното техническо предложение 

за изпълнение на поръчката. 

 

         Комисията продължи своята работа като отвори плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри  на участника  процедурата  „Респект 007“ ЕООД. 

 

      Комисията отвори и оповести ценовата оферта на участника и установи, както следва: 

       Представената ценова оферта от участника процедурата  „Респект 007“ ЕООД, 

отговаря на предварително обявените от Възложителя условия и съдържат всички 

необходими документи. 

       Предложена ед.цена в лева без ДДС- 27.00 лева 
        Предлагана обща цена без ДДС  297.00 лева 
 

       Комисията, чрез председателя си отправи запитване към участника дали посочената 

единична цена , съответно обща стойност е крайна и подлежи ли на корекция чрез 

намалянето на ед. цена за извършване на услугата, съответно общата стойност за 

изпълнение на поръчката. 

 

       Представителят на участника изрично заяви, че посочените в Ценовото предложение  

единична цена за изпълнение на услугата, съответно общата стойност са окончателни и 

не подлежат на промяна 

 

       Комисията, чрез председателя си отправи запитване към участника относно 

условията и начина за заплащане на услугите, предмет на поръчката. 

 

       Представителят на участника изрично заяви, че е съгласен и приема условията и 

начина на заплащане на услугите , предмет на поръчката, така както са разписани в 

депозираното ценово предложение. 

 

        Комисията констатира, че договорената цена е в съответствие с финансовия ресурс 

който е одобрен от  възложителя и може да бъде осигурен при изпълнение на поръчката. 

Цената е договорена с лице, което притежава представителна власт  и заяви изрично , че 

поддържа така направеното ценово предложение и не желае постигнатите договорености 

да бъдат оповестени при провеждането на преговорите с останалите участници в пряко 

договоране. 

 

        Комисията приключи договарянето с участника и закри заседанието си, като изготви 

и подписа , включително и участника Протокол №2-3 от 26.01.2018г. 

 

       На 26.01.2018 г. от 15.30 часа, комисия, определена със Заповед №14/26.01.2018г. на 

директора на  ТП ДГС Провадия,  в състав: 

Председател: инж.Ангелина Янева- зам.директор при ТП ДГС Провадия 

         Членове:1.  Марин Маринов- РСО- Главен счетоводител  при ТП ДГС Провадия 

                        2. Илина Стоянова- юрисконсулт при ТП ДГС Провадия,  продължи 

работата си на закрито заседание , като извърши следното: 

 

          Комисията извърши класиране на участниците , съгласно предварително обявения 

от възложителя критерий: „най–ниска цена”. 

           Най-ниска предложена цена – изчислява се на основа предложената цена без ДДС за месец, 

предложена от участника в ценовата оферта. 



           Участникът, предложил най - ниска цена ще бъде класиран на първо място 

           Крайното класиране на участниците се извършва в низходящ ред, като на първо място се 

класира участникът, предложил най-ниска обща цена за изпълнение на поръчката. 

     Въз основа на предложените от участниците цени, отразени в протоколи №2-1; 2-2; 2-

3, комисията обяви класирането им както следва: 

      На първо място:  

      „Арес Груп 1“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.София №2, 

ЕИК 203035720, с вх.№125/25.01.2018г., час на постъпване: 14.05 часа., при 

предложена цена:  
Предлагана ед. цена без ДДС  :26.80 лева без ДДС 

Предлагана обща цена без ДДС  294.80 лева 

       На второ място:  

        „Грос Секюрити Сървиз“ ЕООД ,  седалище и адрес на управление : гр.Варна, 

местност „Ален мак“ №835 ,  ЕИК 202690242, с вх.№122/25.01.2018г., час на 

постъпване: 10.45 часа при предложена цена:  

Предлагана ед. цена без ДДС  : 26.90 лева без ДДС  

Предлагана обща цена без ДДС  295,90 лева 

      На трето място: 

         Оферта от „Респект 007“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Варна, 

ул.Балатон №6, ЕИК 202311322, с вх.№123/25.01.2018г., час на постъпване: 11.20 

часа при предложена цена:  

Предлагана ед. цена без ДДС  : 27.00 лева без ДДС  

Предлагана обща цена без ДДС  297,00 лева 

             Поради горното , Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за 

изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна услуга по охрана на обект 

на ТП "ДГС Провадия" чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) за 2018 г. , с включена 

доставка и монтаж на оборудване и авто патрулна реакция, както следва „ Каса и склад за 

съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси, находящи се в административна 

сграда на ДГС Провадия, гр.Провадия , обл.Варна, кв.”Север” , съгласно Заповед 

№467/19.12.2017г на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение 

№5/16.01.2018г на директора на ТП ДГС Провадия, с участника класиран на първо 

място- „Арес Груп 1“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.София 

№2, ЕИК 203035720, с вх.№125/25.01.2018г., час на постъпване: 14.05 часа., при 

предложена цена:  
Предлагана ед. цена без ДДС  :26.80 лева без ДДС 

Предлагана обща цена без ДДС  294.80 лева 

      Настоящият доклад се състави на 29.01.2018г. и се предава на Възложителя с цялата 

събрана документация в хода на процедурата , за вземане на решение за избор на 

изпълнител по реда на ЗОП и ППЗОП. 

      Неразделна част от доклада са Протокол №1/26.01.2018г. , Протоколи №№2-

1/26.01.2018г.; №2-2/26.01.2018г.; №2-3/26.01.2018г. и Протокол №3/26.01.2018г.и  

Протокол №2/15.01.2018г. 

       Докладът  съдържа 8 листа и се отпечата в един екземпляр за досието на 

обществената поръчка. 

 

Председател:    подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

Членове:       1 подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

                       2. подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 


