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П Р О Т О К О Л 
№.1 

Настоящия Протокол отразява дейността на комисията, назначена по реда на чл.103, 

ал.1 от ЗОП  със Заповед № ЗОП-2020-2-2/12.2.2020 г. на Директора на ДЪРЖАВНО ЛОВНО 

СТОПАНСТВО  ТЕРВЕЛ ТП НА СИДП ДП, натоварена да разгледа, оцени и класира 

офертите получени за участие в процедура ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ (чл.18, ал.1, т.12 от 

ЗОП) за възлагане на обществена поръчка за Извършване по заявки на товаро-разтоварни 

дейности, транспорт на работници и служители и транспорт на товари по заявки за 

изпълнение на текущи стопански дейности на възложителя., открита с Решение №ЗОП-

2020-2-1/21.01.2020г.   

В публично заседание от 15.00ч на 12.02.2020, комисията започна своята работа 

съгласно раздел VIII от ППЗОП, в състав: 

Председател: 

1. Димитър чл.59 от ЗЗЛД  – на длъжност р-л счет.отдел  при  ТП ”ДЛС Тервел” 

Членове:  

2. Генади чл.59 от ЗЗЛД -техник-механик  при  ТП ”ДЛС Тервел” 

3.  адв.Цветан чл.59 от ЗЗЛД, адвокат от ДАК, обслужващ юрист на стопанството 

След като се установи, че Комисията е в пълен състав, тя започна работата си с 

получаването на получените оферти и протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и подписване на  

декларации по чл.51, ал.8 от ППЗОП за деклариране на обстоятелствата по чл.103, ал.2 от 

ЗОП от всеки от редовните членове на комисията. 

 

Комисията констатира, че съгласно представените от председателя на комисията 

оферти и протокола за приемането им, оферти са получени от следните лица: 

Ред на 

постъпване 

Участник Оферта (вх.№/дата/час) 

1 ЗП РАДОСТИН БОЖИДАРОВ 

ДЕНЕВ 

УС-02-725/27.01.2020г-15:00ч. 

 

2 ТРИАДА  ООД УС-02-732/10.02.2020г.-11:00ч. 

3 НЕМО ТРАНС ООД УС-02-733/10.02.2020г.-13:10ч. 

4 ЗП Руси Маринов УС-02-734/11.02.2020г.-11:00ч. 

 

Комисията констатира, че няма постъпили оферти след изтичане на крайния срок за 

получаването им. 

Комисията констатира, че на заседанието не присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата 

за масово осведомяване. 

 

I. Съгласно обявлението за обществената поръчка и на основание чл.181, ал.2 от 

ЗОП, а именно оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди 

разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор, Комисията 

започна работата си по провеждането на процедурата в две заседания, първо открито, и 

второ закрито заседание, при следният дневен ред: 

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 

1. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 

опаковки и оповестява тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по 

съответните показатели за оценка на офертите за всяка позиция; 

 2. Техническото и ценовото предложение на всеки от участниците за всяка позиция 

се подписват от трима членове на комисията и се предлага по един от присъстващите 
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представители на другите участници да ги подпише, с което публичната част от заседанието 

приключва; 

 

ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 

1. Комисията разглежда представените оферти за всяка позиция и оценява съгласно 

избрания критерий за възлагане тези от тях, които съответстват на предварително обявените 

условия; Комисията прие на офертата с най-ниска цена да присъди оценка оценка 1 

/единица/, на следващата да присъди оценка 2 /двойка/ и т.н. 

2. Комисията разглежда документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки; 

3. Ако установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника, че може в 

срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението участникът да представи нов 

ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация; 

4. Комисията разглежда документите по т. 2 и 3 до установяване на съответствие с 

изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които 

класира на първо и второ място; останалите участници, чиито оферти са оценени, не се 

класират. 

 

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

 

1. ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 

По точка Първа. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните 

непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, включително предложенията на 

участниците по съответните показатели за оценка на офертите за всяка позиция както следва: 

 

Първа бе отворена офертата на ЗП РАДОСТИН БОЖИДАРОВ ДЕНЕВ с ЕИК 

чл.59 от ЗЗЛД, седалище и адрес на управление гр. Тервел, ул. „ Хан Аспарух” 41, 

05751/4070, agromatervel@gmail.com, представлявано от Радостин чл.59 от ЗЗЛД .  

Комисията констатира, че е представено техническо предложение за Позиция №1 

"Извършване на товаро-разтоварни дейности по заявки вкл.избутване, разчистване и 

др." 

Председателя на комисията оповести съдържанието на офертата и съдържащите се в 

нея документи съгласно чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП. 

Комисията установи че офертата съдържа Ценово предложение за Позиция №1 

"Извършване на товаро-разтоварни дейности по заявки вкл.избутване, разчистване и 

др.". 

На основание чл.61, т.1 от ППЗОП, комисията обяви ценовото предложение за 

изпълнение на предмета на поръчката от позицията както следва: 

За Позиция № Позиция №1 "Извършване на товаро-разтоварни дейности по 

заявки вкл.избутване, разчистване и др." в ценовото предложение за изпълнение на 

предмета на поръчката е посочена обща прогнозна цена от 6000,00 лв., при единична цена 

60,00 лв./час и 3,00 лв./тон без ДДС. 

На основание чл.61, т.2 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха 

техническото и ценово предложение на участника за позицията. 

 

Втора бе отворена офертата на ТРИАДА  ООД с ЕИК 124596517, седалище и адрес 

на управление гр. Тервел 9450, УЛ. ХАН АСПАРУХ No 4, тел.: 05751/2051, факс: 

05751/2139, представлявано от МИТКО чл.59 от ЗЗЛД . 

Комисията констатира, че е представено техническо предложение за  Позиция №3 

„Транспорт на товари по заявки за изпълнение на текущи стопански дейности на 

възложителя”.  
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Председателя на комисията оповести съдържанието на офертата и съдържащите се в 

нея документи съгласно чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП. Комисията установи че офертата 

съдържа Ценово предложение за Позиция №3 „Транспорт на товари по заявки за 

изпълнение на текущи стопански дейности на възложителя” 

На основание чл.61, т.1 от ППЗОП, комисията обяви ценовото предложение за 

изпълнение на предмета на поръчката от позицията както следва: 

За Позиция №Позиция №3 "„Транспорт на товари по заявки за изпълнение на 

текущи стопански дейности на възложителя” " в ценовото предложение за изпълнение на 

предмета на поръчката е посочена обща прогнозна цена от 7000,00 лв., при единична цена 

2,00лв./км без ДДС. 

На основание чл.61, т.2 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха 

техническото и ценово предложение на участника за всяка позиция. 

 

Трета бе отворена офертата на НЕМО ТРАНС ООД с ЕИК 124134667, седалище и 

адрес на управление гр. Тервел 9450, ул.ЗАХАРИ ЗОГРАФ 59, nemo_trans@abv.bg, 

представлявано от ИВАЙЛО чл.59 от ЗЗЛД и ВАЛДЕС чл.59 от ЗЗЛД .  

Комисията констатира, че е представено техническо предложение за Позиция №2 

"Транспорт на работници и служители". 

Председателя на комисията оповести съдържанието на офертата и съдържащите се в 

нея документи съгласно чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП. Комисията установи че офертата 

съдържа Ценово предложение за Позиция №2 "Транспорт на работници и служители". 

На основание чл.61, т.1 от ППЗОП, комисията обяви ценовото предложение за 

изпълнение на предмета на поръчката от позицията както следва: 

За Позиция №2 "Транспорт на работници и служители" в ценовото предложение 

за изпълнение на предмета на поръчката е посочена обща прогнозна цена от 2000 лв., при 

единична цена от 1 лв./км. без ДДС. 

На основание чл.61, т.2 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха 

техническото и ценово предложение на участника за всяка позиция. 

 

Четвърта бе отворена офертата на ЗП Руси Маринов с ЕИК чл.59 от ЗЗЛД, 

седалище и адрес на управление гр.Тервел, жк."Изгрев"№1, вх.В, ет.4, ап.10, 0888741873, 

представлявано от Руси чл.59 от ЗЗЛД . 

Комисията констатира, че е представено техническо предложение за Позиция №1 

"Извършване на товаро-разтоварни дейности по заявки вкл.избутване, разчистване и 

др." 

Председателя на комисията оповести съдържанието на офертата и съдържащите се в 

нея документи съгласно чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП. Комисията установи че офертата 

съдържа Ценово предложение за Позиция №1 "Извършване на товаро-разтоварни 

дейности по заявки вкл.избутване, разчистване и др.". 

На основание чл.61, т.1 от ППЗОП, комисията обяви ценовото предложение за 

изпълнение на предмета на поръчката от позицията както следва: 

За Позиция №1 "Извършване на товаро-разтоварни дейности по заявки 

вкл.избутване, разчистване и др." в ценовото предложение за изпълнение на предмета на 

поръчката е посочена обща прогнозна цена от 5870,00 лв., при единична цена 59,00 

лв./час и 2,90 лв./тон без ДДС. 

На основание чл.61, т.2 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха 

техническото и ценово предложение на участника за всяка позиция. 

 

С извършването на гореописаните действия бе приключена публичната част от 

работата на комисията в открито заседание.  

 

II. ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ  
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По точка Първа. Комисията разглежда представените оферти и оценява съгласно 

избрания критерий за възлагане тези от тях, които съответстват на предварително обявените 

условия; 

Комисията разгледа ценовите и техническите предложения на участниците по 

позиции и извърши преценка за съответствието им с предварително обявените от 

възложителя условия, в резултат на която констатира следното: 

 

За Позиция №1 "Извършване на товаро-разтоварни дейности по заявки 

вкл.избутване, разчистване и др." с прогнозна стойност и максимален финансов ресурс 

до 6000,00  лв. без ДДС: 

 

1. Относно офертата на ЗП ”РАДОСТИН БОЖИДАРОВ ДЕНЕВ”, Комисията 

констатира, че същата съответства на техническите спецификации на възложителя, а 

предложената обща прогнозна цена от 6000,00 лв., при единична цена 60,00 лв./час и 3,00 

лв./тон не надвищава максималния прогнозен финансов ресурс на възложителя до 6000,00 

лв. без ДДС.  

Поради горните констатации, комисията единодушно взе решение да допусне 

участника ЗП ”РАДОСТИН БОЖИДАРОВ ДЕНЕВ” до следващия етап от процедурата. 

 

2. Относно офертата на ЗП Руси Маринов, Комисията констатира, че същата 

съответства на техническите спецификации на възложителя, а предложената обща 

прогнозна цена от 5870,00 лв., при единична цена 59,00 лв./час и 2,90 лв./тон без ДДС. не 

надвищава максималния прогнозен финансов ресурс на възложителя до 6000,00 лв. без ДДС.  

 

3. Комисията продължи своята работа с оценка на допуснатите оферти съгласно 

избрания критерии за възлагане – икономически най-изгодна оферта, въз основа на «НАЙ-

НИСКА ЦЕНА», и оцени участниците по реда на подаване на офертите им за Позиция №1 

"Извършване на товаро-разтоварни дейности по заявки вкл.избутване, разчистване и 

др." с прогнозна стойност и максимален финансов ресурс до 6000.00 л. без ДДС, както 

следва: 

Участник Ценово предложение в лв. без 

ДДС 

Оценка 

ЗП Руси Маринов 5870,00 1 

ЗП РАДОСТИН БОЖИДАРОВ 

ДЕНЕВ 

6000,00 2 

 

За Позиция №2 "Транспорт на работници и служители" с прогнозна стойност и 

максимален финансов ресурс до 2000,00  лв. без ДДС: 

 

1. Относно офертата на НЕМО ТРАНС ООД, Комисията констатира, че същата 

съответства на техническите спецификации на възложителя, а предложената обща 

прогнозна цена от 2000 лв., при единична цена от 1 лв./км. не надвищава максималния 

прогнозен финансов ресурс на възложителя до 2000,00 лв. без ДДС.  

Поради горните констатации, комисията единодушно взе решение да допусне 

участника НЕМО ТРАНС ООД до следващия етап от процедурата. 

 

Комисията продължи своята работа с оценка на допуснатата оферта съгласно 

избрания критерии за възлагане – икономически най-изгодна оферта, въз основа на «НАЙ-

НИСКА ЦЕНА», и оцени участника за Позиция №2 "Транспорт на работници и 

служители" с прогнозна стойност и максимален финансов ресурс до 2000.00 л. без ДДС, 

както следва: 

Участник Ценово предложение Оценка 

НЕМО ТРАНС ООД обща прогнозна цена от 2000 лв., 

при единична цена от 1 лв./км. 

1 
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За Позиция №3 "„Транспорт на товари по заявки за изпълнение на текущи 

стопански дейности на възложителя” " с прогнозна стойност и максимален финансов 

ресурс до 7000,00  лв. без ДДС: 

 

1. Относно офертата на ТРИАДА  ООД, Комисията констатира, че същата 

съответства на техническите спецификации на възложителя, а предложената цена от обща 

прогнозна цена от 7000,00 лв., при единична цена 2,00лв./км не надвищава максималния 

прогнозен финансов ресурс на възложителя до 7000,00 лв. без ДДС.  

Поради горните констатации, комисията единодушно взе решение да допусне 

участника ТРИАДА  ООД до следващия етап от процедурата. 

 

Комисията продължи своята работа с оценка на допуснатата оферта съгласно 

избрания критерии за възлагане – икономически най-изгодна оферта, въз основа на «НАЙ-

НИСКА ЦЕНА», и оцени участника за Позиция №3 "„Транспорт на товари по заявки за 

изпълнение на текущи стопански дейности на възложителя” " с прогнозна стойност и 

максимален финансов ресурс до 7000.00 л. без ДДС, както следва: 

Участник Ценово предложение Оценка 

ТРИАДА  ООД обща прогнозна цена от 7000,00 

лв., при единична цена 

2,00лв./км 

1 

 

 

По точка Втора. Комисията разглежда документите, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки;  

Комисията разглежда документите до установяване на съответствие с изискванията за 

личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които класира на първо и 

второ място; останалите участници, чиито оферти са оценени, не се класират. 

Комисията констатира, следното: 

 
 

 

 

                               Участник 

 

 
 

Наименование на документа 

ЗП 

РАДОСТИН 

БОЖИДАРО

В ДЕНЕВ  с 

оценка  

 

 

 

стр. от до 

констатации 

на комисията 

 

ТРИАДА  ООД 

 

с оценка  

 

 

стр. от до 

констатации на 

комисията 

 

НЕМО 

ТРАНС ООД 

 

с оценка  

 

 

 

стр. от до 

констатации 

на комисията 

 

ЗП РУСИ МАРИНОВ 

Списък на изискуемите и 

представени документи (по образец) 

 

Представен Представен 

Стр.1-2 

Представен Представен 

ЕЕДОП (по образец) 

 

 

Получен: 

 

На цифров 
носител, 

приложен към 

офертата. 
 

Констатации: 

Част I – няма 

липсваща 

информация 

 

Част II - няма 

липсваща  

 

Част III  - няма 

Получен: 

 

На цифров носител, 
приложен към офертата. 

 

Констатации: 

Част I – няма липсваща 

информация 

Част II –  

В Поле „Когато е 

приложимо, посочете 

съответната обособена 

позиция или 

позиции, за която(които) 

икономическият оператор 

желае да направи 

Представен е  
цифров носител- 

компакт диск, на 
който не се 

съдържа никаква 

информация. 
  

 

Получен: 
 

На цифров носител, 
приложен към 

офертата. 

 
Констатации: 

Част I – няма липсваща 

информация 
Част II –  

В Поле „Когато е 

приложимо, посочете 
съответната обособена 

позиция или 

позиции, за 
която(които) 
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                               Участник 

 
 

 

Наименование на документа 

ЗП 

РАДОСТИН 

БОЖИДАРО

В ДЕНЕВ  с 

оценка  

 

 

 

стр. от до 

констатации 

на комисията 

 

ТРИАДА  ООД 

 

с оценка  

 

 

стр. от до 

констатации на 

комисията 

 

НЕМО 

ТРАНС ООД 

 

с оценка  

 

 

 

стр. от до 

констатации 

на комисията 

 

ЗП РУСИ МАРИНОВ 

липсваща 

информация по 

раздели 

 

Част IV - няма 

липсваща 

информация  

 
Част VI- ЕЕДОП 

е подписан с 

валиден 
електронен 

подпис на 

управителя на 
участника 

 

 
 

 

 
 

оферта:“ 

 

Липсва посочване че 

офертата е за Позиция №3 

 
 

Част III  - няма липсваща  

 
Част IV -  

Липсва информация по 

раздел  
Раздел В: Технически и 

професионални способности 

В член 58, параграф 4 от 
Директива 2014/24/ЕС са 

посочени следните 

критерии за подбор: 
Инструменти, съоръжения 

или техническо оборудване 

Следните инструменти, 
съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат 

на негово разположение за 
изпълнение на договора: 

Моля, опишете подробно  

 
Не е описана изискуемата 

техника с която ще се 

изпълнява поръчката 

 

Част VI- ЕЕДОП е подписан 

с валиден електронен подпис 
на управителя на участника 

 

икономическият 

оператор желае да 
направи 

оферта:“ 

 

Липсва посочване че 

офертата е за 

Позиция №1 

 

 

Част III  - няма 
липсваща  

 

Част IV -  
Липсва информация 

по раздел  

Раздел В: Технически 
и професионални 

способности 

В член 58, параграф 4 
от Директива 

2014/24/ЕС са 

посочени следните 
критерии за подбор: 

Инструменти, 

съоръжения или 
техническо оборудване 

Следните 

инструменти, 
съоръжения или 

техническо оборудване 

ще бъдат 
на негово 

разположение за 

изпълнение на 
договора: 

Моля, опишете 

подробно  
 

Не е описана 

изискуемата техника 

с която ще се 

изпълнява поръчката 

 

 

Част VI- ЕЕДОП е 

подписан с валиден 
електронен подпис на 

управителя на 
участника 

 

Декларация по чл. 102 от ЗОП, когато 

е приложимо (по образец) 

 

не е приложимо не е приложимо не е приложимо Представена 

Стр.1-1 

ДЕКЛАРАЦИЯ за информираност и 

съгласие за обработване на лични 

данни  

Представена 

Стр.1-2 

Представена 

Стр.3-4 

Представена 

Стр.1-4 

Представена 

Стр.2-3 

Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на 

възложителя. 

Представено за 

Позиция №1 

Стр.1-1 

Представено за Позиция №3 

Стр.5-6 

Представено за 

Позиция №2 

Стр.5-6 

Представено за 

Позиция №1 

Стр.4-4 
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                               Участник 

 
 

 

Наименование на документа 

ЗП 

РАДОСТИН 

БОЖИДАРО

В ДЕНЕВ  с 

оценка  

 

 

 

стр. от до 

констатации 

на комисията 

 

ТРИАДА  ООД 

 

с оценка  

 

 

стр. от до 

констатации на 

комисията 

 

НЕМО 

ТРАНС ООД 

 

с оценка  

 

 

 

стр. от до 

констатации 

на комисията 

 

ЗП РУСИ МАРИНОВ 

Ценово предложение Представено за 

Позиция №1 
Стр. 1-1 

Представено за Позиция №3 

Стр. 7-8 
Представено за 

Позиция №2 
Стр. 7-7 

Представено за 

Позиция №1 
Стр. 5-5 

 

По точка Трета. Ако установи липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 

изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията писмено 

уведомява участника, че може в срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението 

участникът да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация; Комисията разглежда допълнително представените документи 

до установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за 

подбор на двама участници, които класира на първо и второ място; останалите участници, 

чиито оферти са оценени, не се класират. 

 

На основание чл.61, т.5 и 6 от ППЗОП и въз основа на направените по-горе 

констатации за наличието на несъответствия в предоставената от участниците информация, 

Комисията единодушно реши да ги уведоми писмено като им изпрати настоящия протокол 

по електронен път, на посочените от тях електронни пощи, като указва: 

- на участника ТРИАДА  ООД, че съгласно ЗОП има възможност в срок до 5 работни 

дни от получаването на протокола да представят нов ЕЕДОП, които съдържа освен вече 

посочената информация, и допълнителна информация относно Част II, Раздел А, поле 

„Когато е приложимо, посочете съответната обособена позиция или позиции, за 

която(които) икономическият оператор желае да направи оферта:“ и Част IV, Раздел В: 

Технически и професионални способности, поле «Следните инструменти, съоръжения 

или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на 

договора: Моля, опишете подробно; 

- на участника НЕМО ТРАНС ООД комисията указва че следва да представи 

попълнен съгласно изискванията на възложителя ЕЕДОП, подписан с електронен 

подпис от двамата управители, или подписан с електронен подпис само от единия 

управител, при условие че същия декларира, че разполага с информация че относно 

другия управителя няма различие с декларираните обстоятелства относно 

подписващия управител. 

- на участника ЗП РУСИ МАРИНОВ, комисията указва, че съгласно ЗОП има 

възможност в срок до 5 работни дни от получаването на протокола да представят нов 

ЕЕДОП, които съдържа освен вече посочената информация, и допълнителна информация 

относно Част II, Раздел А, поле „Когато е приложимо, посочете съответната обособена 

позиция или позиции, за която(които) икономическият оператор желае да направи 

оферта:“ и Част IV, Раздел В: Технически и професионални способности, поле 

«Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на договора: Моля, опишете подробно  

 

Комисията единодушно взе решение председателя на комисията в срок от 3/три/ 

работни дни след изтичане на срока от 5/пет/ работни дни в който участниците могат да 

представят на комисията нов ЕЕДОП, да свика заседание на комисията за разглеждане на 

представените документи и продължаване на работата по провеждане на процедурата 
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С извършване на горните действия комисията закри заседанието си. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

1.  ...... /П/ чл.2 ЗЗЛД..........          2....... /П/ чл.2 ЗЗЛД.......  3........... /П/ чл.2 ЗЗЛД....... 

 

 

Приел документацията за съхранение……/П/ чл.2 ЗЗЛД….. 

 

 

 
 


