
П Р О Т О К О Л №:3 
 

Днес, 22.08.2019г, в гр.Шумен, в сграда „Лъчетерапия”, на „Комплексен 
онкологичен център-Шумен” ЕООД, Конферентна зала, гр.Шумен, ул.”В.Априлов” 
№63, ет.4 се проведе заседание на комисията за провеждане на процедура – открита 
процедура по ЗОП – „„ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО 
ПРИЛОЖЕНИЕ №:1”, Комисията, назначена със Заповед №108/12.08.2019г, на 
Упълномощено лице по ЗОП започна работа в 11.00 часа в пълен състав. 

Председателят на комисията докладва получени писма от участниците, в 
изпълнение на предходното решение на комисията. Всички участници са представили 
писма към днешна дата. 

1."Б.Браун медикъл" ЕООД - Представя нов цифрово подписан еЕЕДОП на 
магнитен носител в pdf файл, подписан с електронен подпис, в който участникът 
декларира: информация за възложителя и предмета на обществената поръчка, 
информация за икономическия оператор - наименование, представителство, търговска 
регистрация и данъчна регистрация, декларира, че не е микро, малко или средно 
предприятие; не е в списък на защитено предприятие; не декларира преференциални 
условия по законодателството; може да представи доказателства за платени осигуровки 
и данъци, и е посочил публичния регистър; не участва с други икономически оператори 
в настоящата ОП; няма да използва капацитет на трети лица; няма да ползва 
подизпълнители; декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §1 от 
Директива 2014/24/ЕС, няма осъждания и участие престъпна организация, корупция, 
измама, терористични престъпления, изпиране на пари или финансиране на тероризъм, 
детски труд или други форми на трафик на хора . Декларира, че не са налице основания 
за изключване по чл.57, §2 от Директива 2014/24/ЕС - няма нарушения свързани с 
плащане на данъци; осигуровки; декларира, че не са налице основания за изключване 
по чл.57, §4 от Директива 2014/24/ЕС - декларира, че няма основания свързани с 
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение, не е допуснал 
нарушения в областта на екологичното право, социалното право, трудовото право, не е 
обявен в несъстоятелност, не е в процес на ликвидация, няма споразумение с 
кредиторите, не е в аналогична ситуация по несъстоятелност, съгласно националното 
законодателство, активите му не се управляват от ликвидатор или съд, не е прекратил 
стопанската си дейност, няма споразумения, които нарушават конкуренцията, няма 
допуснато тежко професионално нарушение, не е в конфликт на интереси, свързани с 
настоящата процедура, не е участвал в подготовката на процедурата, не е допускал 
предсрочно прекратяване на договор за ОП, не е подал неверни данни и не е укрил 
информация във връзка с настоящата процедура. Декларира, че няма специфични 
национални основания за изключване, които са посочени в обявлението и в 
документацията на ОП. Относно ЧАСТ 4 - КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, А:Годност, 
декларира по разпоредбата на чл.58, §2 от Директива 2014/24/ЕС, че е вписан в 
съответния професионален регистър с Разрешение №: IV-P-T-EU-S-030-4. Технически 
и професионални способности, чл.58, §4 от Директива 2014/24/ЕС: описва транспортни 
средства, с които разполага, както и складовата база.  Декларира, че предоставя достъп 
на възложителя до информацията, свързана с предмета на настоящата ОП. 

Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП отговаря изцяло на 
Приложение №:2, по документацията на възложителя. Предвид на това, комисията 
единодушно, 

 
Р    Е    Ш    И    : 

Офертата на участника отговаря на изискванията за лично състояние и подбор. 



2."Алта фармасютикълс" ЕООД - Представя нов цифрово подписан еЕЕДОП 
на магнитен носител в pdf файл, подписан с електронен подпис. Участникът декларира: 
информация за възложителя и предмета на обществената поръчка, информация за 
икономическия оператор - наименование, представителство, търговска регистрация и 
данъчна регистрация, декларира, че е микро, малко или средно предприятие; не е в 
списък на защитено предприятие; не декларира преференциални условия по 
законодателството; може да представи доказателства за платени осигуровки и данъци и 
е посочил публичния регистър; не участва с други икономически оператори в 
настоящата ОП; няма да използва капацитет на трети лица; няма да ползва 
подизпълнители; декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §1 от 
Директива 2014/24/ЕС, няма осъждания и участие престъпна организация, корупция, 
измама, терористични престъпления, изпиране на пари или финансиране на тероризъм, 
детски труд или други форми на трафик на хора . Декларира, че не са налице основания 
за изключване по чл.57, §2 от Директива 2014/24/ЕС - няма нарушения свързани с 
плащане на данъци; осигуровки; декларира, че не са налице основания за изключване 
по чл.57, §4 от Директива 2014/24/ЕС - декларира, че няма основания свързани с 
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение, не е допуснал 
нарушения в областта на екологичното право, социалното право, трудовото право, не е 
обявен в несъстоятелност, не е в процес на ликвидация, няма споразумение с 
кредиторите, не е в аналогична ситуация по несъстоятелност, съгласно националното 
законодателство, активите му не се управляват от ликвидатор или съд, не е прекратил 
стопанската си дейност, няма споразумения, които нарушават конкуренцията, няма 
допуснато тежко професионално нарушение, не е в конфликт на интереси, свързани с 
настоящата процедура, не е участвал в подготовката на процедурата, не е допускал 
предсрочно прекратяване на договор за ОП, не е подал неверни данни и не е укрил 
информация във връзка с настоящата процедура. Декларира, че няма специфични 
национални основания за изключване, които са посочени в обявлението и в 
документацията на ОП. Относно ЧАСТ 4 - КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, А:Годност, 
декларира по разпоредбата на чл.58, §2 от Директива 2014/24/ЕС, че е вписан в 
съответния професионален регистър с Разрешение №:BG/WDA/MP-0020 от 
26.03.2018г. Технически и професионални способности, чл.58, §4 от Директива 
2014/24/ЕС: описва складовата база, с която разполага; транспортните средства, с които 
разполага.  Декларира, че предоставя достъп на възложителя до информацията, 
свързана с предмета на настоящата ОП. 

Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП отговаря изцяло на 
Приложение №:2, по документацията на възложителя. Предвид на това, комисията 
единодушно, 

 
Р    Е    Ш    И    : 

Офертата на участника отговаря на изискванията за лично състояние и подбор. 
 
3."Фарманет"АД - Представя нов цифрово подписан еЕЕДОП на магнитен 

носител в pdf файл, подписан с електронен подпис, в който участникът декларира: 
информация за възложителя и предмета на обществената поръчка, информация за 
икономическия оператор - наименование, представителство, търговска регистрация и 
данъчна регистрация, декларира, че не е микро, малко или средно предприятие; не е в 
списък на защитено предприятие; не декларира преференциални условия по 
законодателството; може да представи доказателства за платени осигуровки и данъци; 
не участва с други икономически оператори в настоящата ОП; няма да използва 
капацитет на трети лица; няма да ползва подизпълнители; декларира, че не са налице 



основания за изключване по чл.57, §1 от Директива 2014/24/ЕС, няма осъждания и 
участие престъпна организация, корупция, измама, терористични престъпления, 
изпиране на пари или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на 
трафик на хора . Декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §2 от 
Директива 2014/24/ЕС - няма нарушения свързани с плащане на данъци; осигуровки; 
декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §4 от Директива 
2014/24/ЕС - декларира, че няма основания свързани с несъстоятелност, конфликти на 
интереси или професионално нарушение, не е допуснал нарушения в областта на 
екологичното право, социалното право, трудовото право, не е обявен в 
несъстоятелност, не е в процес на ликвидация, няма споразумение с кредиторите, не е в 
аналогична ситуация по несъстоятелност, съгласно националното законодателство, 
активите му не се управляват от ликвидатор или съд, не е прекратил стопанската си 
дейност, няма споразумения, които нарушават конкуренцията, няма допуснато тежко 
професионално нарушение, не е в конфликт на интереси, свързани с настоящата 
процедура, не е участвал в подготовката на процедурата, не е допускал предсрочно 
прекратяване на договор за ОП, не е подал неверни данни и не е укрил информация във 
връзка с настоящата процедура. Декларира, че няма специфични национални основания 
за изключване, които са посочени в обявлението и в документацията на ОП. Относно 
ЧАСТ 4 - КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, А:Годност, декларира по разпоредбата на чл.58, §2 
от Директива 2014/24/ЕС, че е вписан в съответния професионален регистър с 
Разрешение №: BG/WDA/MP-0002 от 17.01.2018г. и  лицензия за търговия с 
наркотични вещества №:Т83/13.02.2018г. Технически и професионални способности, 
чл.58, §4 от Директива 2014/24/ЕС: описва складовата база, с която разполага, описва 
транспорните средства, с които разполага.  Декларира, че предоставя достъп на 
възложителя до информацията, свързана с предмета на настоящата ОП. 

Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП отговаря изцяло на 
Приложение №:2, по документацията на възложителя. Предвид на това, комисията 
единодушно, 

 
Р    Е    Ш    И    : 

Офертата на участника отговаря на изискванията за лично състояние и подбор. 
 
4."Дансон БГ" ООД - Представя нов цифрово подписан еЕЕДОП на магнитен 

носител в pdf файл, подписан с електронен подпис, в който участникът декларира: 
информация за възложителя и предмета на обществената поръчка, информация за 
икономическия оператор - наименование, представителство, търговска регистрация и 
данъчна регистрация, декларира, че е микро, малко или средно предприятие; не е в 
списък на защитено предприятие; не декларира преференциални условия по 
законодателството; може да представи доказателства за платени осигуровки и данъци, 
и е посочил национална база за тази информация; не участва с други икономически 
оператори в настоящата ОП; няма да използва капацитет на трети лица; няма да ползва 
подизпълнители; декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §1 от 
Директива 2014/24/ЕС, няма осъждания и участие престъпна организация, корупция, 
измама, терористични престъпления, изпиране на пари или финансиране на тероризъм, 
детски труд или други форми на трафик на хора . Декларира, че не са налице основания 
за изключване по чл.57, §2 от Директива 2014/24/ЕС - няма нарушения свързани с 
плащане на данъци; осигуровки; декларира, че не са налице основания за изключване 
по чл.57, §4 от Директива 2014/24/ЕС - декларира, че няма основания свързани с 
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение, не е допуснал 
нарушения в областта на екологичното право, социалното право, трудовото право, не е 



обявен в несъстоятелност, не е в процес на ликвидация, няма споразумение с 
кредиторите, не е в аналогична ситуация по несъстоятелност, съгласно националното 
законодателство, активите му не се управляват от ликвидатор или съд, не е прекратил 
стопанската си дейност, няма споразумения, които нарушават конкуренцията, няма 
допуснато тежко професионално нарушение, не е в конфликт на интереси, свързани с 
настоящата процедура, не е участвал в подготовката на процедурата, не е допускал 
предсрочно прекратяване на договор за ОП, не е подал неверни данни и не е укрил 
информация във връзка с настоящата процедура. Декларира, че няма специфични 
национални основания за изключване, които са посочени в обявлението и в 
документацията на ОП. Относно ЧАСТ 4 - КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, А:Годност, 
декларира по разпоредбата на чл.58, §2 от Директива 2014/24/ЕС, че е вписан в 
съответния професионален регистър с Разрешение №: BG/WDA/MP - 0046-20.08.2018г. 
Технически и професионални способности, чл.58, §4 от Директива 2014/24/ЕС: описва 
транспортни средства, с които разполага, както и складовата си база.  Декларира, че 
предоставя достъп на възложителя до информацията, свързана с предмета на 
настоящата ОП. 

Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП отговаря изцяло на 
Приложение №:2, по документацията на възложителя. Предвид на това, комисията 
единодушно, 

 
Р    Е    Ш    И    : 

Офертата на участника отговаря на изискванията за лично състояние и подбор. 
 
5."Фьоникс Фарма" ЕООД - Представя нов цифрово подписан еЕЕДОП на 

магнитен носител в pdf файл, подписан с електронен подпис, в който участникът 
декларира: информация за възложителя и предмета на обществената поръчка, 
информация за икономическия оператор - наименование, представителство, търговска 
регистрация и данъчна регистрация, декларира, че е микро, малко или средно 
предприятие; не е в списък на защитено предприятие; не декларира преференциални 
условия по законодателството; може да представи доказателства за платени осигуровки 
и данъци, и  е посочил национална база за тази информация; не участва с други 
икономически оператори в настоящата ОП; няма да използва капацитет на трети лица; 
няма да ползва подизпълнители; декларира, че не са налице основания за изключване 
по чл.57, §1 от Директива 2014/24/ЕС, няма осъждания и участие престъпна 
организация, корупция, измама, терористични престъпления, изпиране на пари или 
финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора . 
Декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §2 от Директива 
2014/24/ЕС - няма нарушения свързани с плащане на данъци; осигуровки; декларира, че 
не са налице основания за изключване по чл.57, §4 от Директива 2014/24/ЕС - 
декларира, че няма основания свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или 
професионално нарушение, не е допуснал нарушения в областта на екологичното 
право, социалното право, трудовото право, не е обявен в несъстоятелност, не е в процес 
на ликвидация, няма споразумение с кредиторите, не е в аналогична ситуация по 
несъстоятелност, съгласно националното законодателство, активите му не се 
управляват от ликвидатор или съд, не е прекратил стопанската си дейност, няма 
споразумения, които нарушават конкуренцията, няма допуснато тежко професионално 
нарушение, не е в конфликт на интереси, свързани с настоящата процедура, не е 
участвал в подготовката на процедурата, не е допускал предсрочно прекратяване на 
договор за ОП, не е подал неверни данни и не е укрил информация във връзка с 
настоящата процедура. Декларира, че няма специфични национални основания за 



изключване, които са посочени в обявлението и в документацията на ОП. Относно 
ЧАСТ 4 - КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, А:Годност, декларира по разпоредбата на чл.58, §2 
от Директива 2014/24/ЕС, че е вписан в съответния професионален регистър с 
Разрешение №: BG/WDA/MP - 0076-29.01.2019г и Лицензия за дейности с наркотични 
вещества №: Т-36 от 28.01.2019г. Технически и професионални способности, чл.58, §4 
от Директива 2014/24/ЕС: описва транспортни средства, с които разполага, както и 
складовата си база.  Декларира, че предоставя достъп на възложителя до информацията, 
свързана с предмета на настоящата ОП. 

Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП отговаря изцяло на 
Приложение №:2, по документацията на възложителя. Предвид на това, комисията 
единодушно, 

 
Р    Е    Ш    И    : 

Офертата на участника отговаря на изискванията за лично състояние и подбор. 
 
6."Екофарм" ООД - Представя нов цифрово подписан еЕЕДОП на магнитен 

носител в pdf файл, подписан с електронен подпис, в който участникът декларира: 
информация за възложителя и предмета на обществената поръчка, информация за 
икономическия оператор - наименование, представителство, търговска регистрация и 
данъчна регистрация, декларира, че е микро, малко или средно предприятие; не е в 
списък на защитено предприятие; не декларира преференциални условия по 
законодателството; може да представи доказателства за платени осигуровки и данъци, 
и е посочил публичния регистър; не участва с други икономически оператори в 
настоящата ОП; няма да използва капацитет на трети лица; няма да ползва 
подизпълнители; декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §1 от 
Директива 2014/24/ЕС, няма осъждания и участие престъпна организация, корупция, 
измама, терористични престъпления, изпиране на пари или финансиране на тероризъм, 
детски труд или други форми на трафик на хора . Декларира, че не са налице основания 
за изключване по чл.57, §2 от Директива 2014/24/ЕС - няма нарушения свързани с 
плащане на данъци; осигуровки; декларира, че не са налице основания за изключване 
по чл.57, §4 от Директива 2014/24/ЕС - декларира, че няма основания свързани с 
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение, не е допуснал 
нарушения в областта на екологичното право, социалното право, трудовото право, не е 
обявен в несъстоятелност, не е в процес на ликвидация, няма споразумение с 
кредиторите, не е в аналогична ситуация по несъстоятелност, съгласно националното 
законодателство, активите му не се управляват от ликвидатор или съд, не е прекратил 
стопанската си дейност, няма споразумения, които нарушават конкуренцията, няма 
допуснато тежко професионално нарушение, не е в конфликт на интереси, свързани с 
настоящата процедура, не е участвал в подготовката на процедурата, не е допускал 
предсрочно прекратяване на договор за ОП, не е подал неверни данни и не е укрил 
информация във връзка с настоящата процедура. Декларира, че няма специфични 
национални основания за изключване, които са посочени в обявлението и в 
документацията на ОП. Относно ЧАСТ 4 - КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, А:Годност, 
декларира по разпоредбата на чл.58, §2 от Директива 2014/24/ЕС, че е вписан в 
съответния професионален регистър с Разрешение №: IV- R-T-EUS - 057/14.05.2013г. и 
Разрешение за производство /внос №: BG/MIA-0098/18.04.2019г. Технически и 
професионални способности, чл.58, §4 от Директива 2014/24/ЕС: описва транспортни 
средства, с които разполага, както и складовата си база.  Декларира, че предоставя 
достъп на възложителя до информацията, свързана с предмета на настоящата ОП. 



Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП отговаря изцяло на 
Приложение №:2, по документацията на възложителя. Предвид на това, комисията 
единодушно, 

 
Р    Е    Ш    И    : 

Офертата на участника отговаря на изискванията за лично състояние и подбор. 
 
7."Топ Хоспитал Сървиз" АД - Представя нов цифрово подписан еЕЕДОП на 

магнитен носител в pdf файл, подписан с електронен подпис, в който участникът 
декларира: информация за възложителя и предмета на обществената поръчка, 
информация за икономическия оператор - наименование, представителство, търговска 
регистрация и данъчна регистрация, декларира, че е микро, малко или средно 
предприятие; не е в списък на защитено предприятие; не декларира преференциални 
условия по законодателството; може да представи доказателства за платени осигуровки 
и данъци, и е посочил публичния регистър; не участва с други икономически оператори 
в настоящата ОП; няма да използва капацитет на трети лица; няма да ползва 
подизпълнители; декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §1 от 
Директива 2014/24/ЕС, няма осъждания и участие престъпна организация, корупция, 
измама, терористични престъпления, изпиране на пари или финансиране на тероризъм, 
детски труд или други форми на трафик на хора . Декларира, че не са налице основания 
за изключване по чл.57, §2 от Директива 2014/24/ЕС - няма нарушения свързани с 
плащане на данъци; осигуровки; декларира, че не са налице основания за изключване 
по чл.57, §4 от Директива 2014/24/ЕС - декларира, че няма основания свързани с 
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение, не е допуснал 
нарушения в областта на екологичното право, социалното право, трудовото право, не е 
обявен в несъстоятелност, не е в процес на ликвидация, няма споразумение с 
кредиторите, не е в аналогична ситуация по несъстоятелност, съгласно националното 
законодателство, активите му не се управляват от ликвидатор или съд, не е прекратил 
стопанската си дейност, няма споразумения, които нарушават конкуренцията, няма 
допуснато тежко професионално нарушение, не е в конфликт на интереси, свързани с 
настоящата процедура, не е участвал в подготовката на процедурата, не е допускал 
предсрочно прекратяване на договор за ОП, не е подал неверни данни и не е укрил 
информация във връзка с настоящата процедура. Декларира, че няма специфични 
национални основания за изключване, които са посочени в обявлението и в 
документацията на ОП. Относно ЧАСТ 4 - КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, А:Годност, 
декларира по разпоредбата на чл.58, §2 от Директива 2014/24/ЕС, че е вписан в 
съответния професионален регистър с Разрешение №: IV- R-T-EUS - 100-1. Технически 
и професионални способности, чл.58, §4 от Директива 2014/24/ЕС: описва транспортни 
средства, с които разполага, както и складовата си база.  Декларира, че предоставя 
достъп на възложителя до информацията, свързана с предмета на настоящата ОП. 

Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП отговаря изцяло на 
Приложение №:2, по документацията на възложителя. Предвид на това, комисията 
единодушно, 

 
Р    Е    Ш    И    : 

Офертата на участника отговаря на изискванията за лично състояние и подбор 
 
Предвид това комисията: 

Р    Е    Ш    И    : 
Всички участници отговарят на изискванията за лично състояние и подбор.  



Комисията продължава с разглеждане на Техническото предложение за 
изпълнение на участниците. По изискванията на Възложителя е необходимо: 

Техническо предложение, трябва да съдържа: 
1.Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация, изготвено по Приложение № 3.  
2. Декларация, че количествата за лекарствения продукт са налични, в случаите 

по чл. 55 ал. 6 от ЗЛПХМ – свободен текст; 
3. Декларация за осигуряване на необходимите количества на оферираните 

продукти за целия срок на договора – свободен текст; 
4. Декларация, че предлаганите лекарствени продукти са регистрирани за 

употреба в страната и притежават разрешителни за употреба, съгласно ЗЛПХМ, 
притежават сертификати удостоверяващи качеството на продуктите, липсват 
официални съобщения или ограничителни мерки за употреба на лекарствени продукти 
- с подпис и мокър печат, ПО ОБРАЗЕЦ 

5. Декларация, че оферираните лекарствени продукти имат нормативно 
определена цена, съгласно чл. 261а, ал. 1 от ЗЛПХМ и предлаганата от участника цена 
не надвишава стойността на опаковка изчислена на база референтна стойност, в случай, 
че участникът бъде определен за изпълнител автоматично ще съобразява промените на 
държавно регулираните цени, когато е в полза на Възложителя и ще доставя 
лекарствените продукти на намалените цени, считано от датата на промяна на 
последните в Позитивен лекарствен списък - с подпис и мокър печат, ПО ОБРАЗЕЦ. 

6. Относно ОП №2, номенклатура №64 - участниците в процедурата, да 
предоставят "кратка характеристика на продукта", в която да има индикация за ГИСТ!!! 

7. Образец № 3 - Декларация по ЗЗЛД; 
8.Образец №7  - Декларация  по чл.54, ал.1, т.4, 5 и 7 от Закона за обществените 

поръчки 
9.Образец №8  - Декларация по чл.101, ал.11 от Закона за обществените поръчки 
10.Образец №9 – Декларация по чл.З, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 

11.Образец №10 - Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 
1. "Медофарма" ЕООД - Участникът представя техническо предложение за 

участие в процедурата ОП №1, номенклатури №№ 17; 22; 44, 272, 274, 275, 276, 277, 
279, 280, 281, 282, 283, 286, 301, 331 и 333 . Декларира, че е запознат с условията по 
ОП, срок за изпълнение на поръчката 12 месеца, срок за плащане до 60 дни, считано от 
датата на доставката, остатъчен срок на годност лекарствените продукти за лечение на 
онкологични заболявания, заплащани извън цената на КП и АПр, е не по малък от 60 % 
от посочения от производителя, а за биологични лекарствени продукти остатъчен срок 
на годност е, не по малък от 25% . Участникът представя всички необходими 
декларации. 

Комисията единодушно 
 
 

Р    Е    Ш    И    : 
 
 
Техническите предложение на участника отговаря на изискванията на 

възложителя. 



 
2."Б.Браун медикъл" ЕООД - Участникът представя техническо предложение 

за участие в процедурата ОП №1, номенклатури №№ 83, 105, 108, 109, 118, 119, 137, 
144, 145, 147, 148, 217, 218, 219, 220, 221, 300, 313, 358, 360, 394, 453, 454, 455, 456, 457 
и 458 . Декларира, че е запознат с условията по ОП, срок за изпълнение на поръчката 12 
месеца, срок за плащане до 60 дни, считано от датата на доставката, остатъчен срок на 
годност лекарствените продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани 
извън цената на КП и АПр, е не по малък от 60 % от посочения от производителя, а за 
биологични лекарствени продукти остатъчен срок на годност е, не по малък от 25% . 
Участникът представя всички необходими декларации. 

Комисията единодушно 
 

Р    Е    Ш    И    : 
 
Техническите предложение на участника отговаря на изискванията на 

възложителя. 
 
3."Ей Енд ДЖИ България" ЕАД - Участникът представя техническо 

предложение за участие в процедурата ОП №1, номенклатури №№ 50, 106, 338 и 392 . 
Декларира, че е запознат с условията по ОП, срок за изпълнение на поръчката 12 
месеца, срок за плащане до 60 дни, считано от датата на доставката, остатъчен срок на 
годност лекарствените продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани 
извън цената на КП и АПр, е не по малък от 60 % от посочения от производителя, а за 
биологични лекарствени продукти остатъчен срок на годност е, не по малък от 25% . 
Участникът не представя Декларация, че количествата за лекарствения продукт са 
налични, в случаите по чл. 55 ал. 6 от ЗЛПХМ – свободен текст . 

Комисията единодушно 
 

Р    Е    Ш    И    : 
 
Техническите предложение на участника не отговаря изцяло на изискванията на 

възложителя. Участникът следва, на основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП в срок от 5 
работни дни,  да предостави Декларация, че количествата за лекарствения продукт са 
налични, в случаите по чл. 55 ал. 6 от ЗЛПХМ – свободен текст . 

 
4."Алта фармасютикълс" ЕООД - Участникът представя техническо 

предложение за участие в процедурата ОП №1, номенклатури №№ 242 и 243 . 
Декларира, че е запознат с условията по ОП, срок за изпълнение на поръчката 12 
месеца, срок за плащане до 60 дни, считано от датата на доставката, остатъчен срок на 
годност лекарствените продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани 
извън цената на КП и АПр, е не по малък от 60 % от посочения от производителя, а за 
биологични лекарствени продукти остатъчен срок на годност е, не по малък от 25% 
Участникът представя всички необходими декларации.  Техническо предложение за 
участие в процедурата ОП №2, номенклатури №№ 2, 3, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 33, 
37, 38, 48, 60, 62, 63, 65, 78, 80, 82 и 86 . Декларира, че е запознат с условията по ОП, 
срок за изпълнение на поръчката 12 месеца, срок за плащане до 60 дни, считано от 
датата на доставката, остатъчен срок на годност лекарствените продукти за лечение на 
онкологични заболявания, заплащани извън цената на КП и АПр, е не по малък от 60 % 
от посочения от производителя, а за биологични лекарствени продукти остатъчен срок 



на годност е, не по малък от 25% Участникът представя всички необходими 
декларации. 

Комисията единодушно 
 

Р    Е    Ш    И    : 
 
Техническите предложение на участника отговаря на изискванията на 

възложителя. 
 
5."Фарманет"АД - Участникът представя техническо предложение за участие в 

процедурата ОП №2, номенклатури №№ 2, 3, 4, 6, 10, 11, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 31, 33, 
37, 38, 48, 53, 54, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 78, 86 и 87 . Декларира, че е запознат с условията 
по ОП, срок за изпълнение на поръчката 12 месеца, срок за плащане до 60 дни, считано 
от датата на доставката, остатъчен срок на годност лекарствените продукти за лечение 
на онкологични заболявания, заплащани извън цената на КП и АПр, е не по малък от 60 
% от посочения от производителя, а за биологични лекарствени продукти остатъчен 
срок на годност е, не по малък от 25% Участникът представя  кратка характеристика на 
лекарствен продукт -иматиниб, както и всички необходими декларации.   

Комисията единодушно 
 

Р    Е    Ш    И    : 
 
Техническите предложение на участника отговаря на изискванията на 

възложителя. 
  
6."Медекс" ООД - Участникът представя техническо предложение за участие в 

процедурата ОП №1, номенклатури №№ 3, 4, 5, ,22, 24, 33, 36, 68, 75, 79,83, 84, 
85,97,98,100,101,103, 104,112,113,114, 115, 120, 121, 122, 126, 128, 129, 134, 136, 142, 
155, 186, 266, 273, 279,280,282,285,288, 290, 304, 306, 311, 316, 318, 319, 320, 323, 333, 
336, 339, 349, 350, 353, 355, 369, 370, 371, 374, 375, 376, 377, 378, 406, 407, 421, 463 и 
464 . Декларира, че е запознат с условията по ОП, срок за изпълнение на поръчката 12 
месеца, срок за плащане до 60 дни, считано от датата на доставката, остатъчен срок на 
годност лекарствените продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани 
извън цената на КП и АПр, е не по малък от 60 % от посочения от производителя, а за 
биологични лекарствени продукти остатъчен срок на годност е, не по малък от 25% 
Участникът представя  и всички необходими декларации.   

Техническо предложение за участие в процедурата ОП №2, номенклатури №№ 
7,15,35,37,38,43,44,49,59,62,66,82,83 и 85 . Декларира, че е запознат с условията по ОП, 
срок за изпълнение на поръчката 12 месеца, срок за плащане до 60 дни, считано от 
датата на доставката, остатъчен срок на годност лекарствените продукти за лечение на 
онкологични заболявания, заплащани извън цената на КП и АПр, е не по малък от 60 % 
от посочения от производителя, а за биологични лекарствени продукти остатъчен срок 
на годност е, не по малък от 25% Участникът представя  и всички необходими 
декларации.   

 
Комисията единодушно 
 

Р    Е    Ш    И    : 
 



Техническите предложение на участника отговаря на изискванията на 
възложителя. 

  
7."РОШ България" ЕООД - Участникът представя техническо предложение за 

участие в процедурата ОП №2, номенклатури №№ 32,37, 
38,41,42,43,45,47,52,55,67,74,75 и 84 . Декларира, че е запознат с условията по ОП, срок 
за изпълнение на поръчката 12 месеца, срок за плащане до 60 дни, считано от датата на 
доставката, остатъчен срок на годност лекарствените продукти за лечение на 
онкологични заболявания, заплащани извън цената на КП и АПр, е не по малък от 60 % 
от посочения от производителя, а за биологични лекарствени продукти остатъчен срок 
на годност е, не по малък от 25% . Участникът не представя Декларация, че 
количествата за лекарствения продукт са налични, в случаите по чл. 55 ал. 6 от ЗЛПХМ 
– свободен текст . 

Комисията единодушно 
 

Р    Е    Ш    И    : 
 
Техническите предложение на участника не отговаря изцяло на изискванията на 

възложителя. Участникът следва, на основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП в срок от 5 
работни дни,  да предостави Декларация, че количествата за лекарствения продукт са 
налични, в случаите по чл. 55 ал. 6 от ЗЛПХМ – свободен текст . 

 
8."Дансон БГ" ООД - Участникът представя техническо предложение за 

участие в процедурата ОП №1, номенклатури №№ 11, 19, 72, 168, 179, 180, 233, 302, 
326, 327,331,339,346,347,352,361,362,391,421, 425,428 и 473. Декларира, че е запознат с 
условията по ОП, срок за изпълнение на поръчката 12 месеца, срок за плащане до 60 
дни, считано от датата на доставката, остатъчен срок на годност лекарствените 
продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани извън цената на КП и 
АПр, е не по малък от 60 % от посочения от производителя, а за биологични 
лекарствени продукти остатъчен срок на годност е, не по малък от 25% Участникът 
представя  и всички необходими декларации. 

Техническо предложение за участие в процедурата ОП №:2, номенклатури №№ 
1, 37, 38 и 59 . Декларира, че е запознат с условията по ОП, срок за изпълнение на 
поръчката 12 месеца, срок за плащане до 60 дни, считано от датата на доставката, 
остатъчен срок на годност лекарствените продукти за лечение на онкологични 
заболявания, заплащани извън цената на КП и АПр, е не по малък от 60 % от посочения 
от производителя, а за биологични лекарствени продукти остатъчен срок на годност е, 
не по малък от 25% Участникът представя  и всички необходими декларации.   

Комисията единодушно 
 

Р    Е    Ш    И    : 
 
Техническите предложение на участника отговаря на изискванията на 

възложителя. 
 
9."Фьоникс Фарма" ЕООД - Участникът представя техническо предложение 

за участие в процедурата ОП №1, номенклатури №№ 
1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,16,17,20,21,22,23,24,28,29,32,37,38,39,40,42,44,46,47, 48,49,50,54, 
55,56,57,58,59,60,62,63,64,66,67,68,71,76,77,78,80,81,82,83,84 ,85,87,88,90,91,92, 93, 94, 
95,96,102,105,108,110,111,116,117,122,124,131,133, 135,137,139,140,143,144, 



145,146,147, 148,149,152,153,154,155,158,160,161, 162,166,167, 168, 169, 170, 171,172, 
174,175,176,177,178,179,181,182,184,186, 187,188, 191,192, 194, 195, 196,197, 
199,203,204,209,210,211,214,215,216,217, 218,220,222,223, 224,225,226,227, 228,229, 
232,237,238, 239,240,241,242, 243,247,248,252,253,254,255,257,258,259, 260,261, 262, 
263, 264,265,267,268, 269,270,271,272,273,274,275,276,277, 278,279,280, 281, 282, 283, 
284,286,287, 288,289,290,291,292,294,295,297,300,301,304, 305,307, 308,312, 314, 315, 
316, 317,319,320,323,324,325,328,329,330,331,333,335,336,337,338, 339, 340, 342, 
343,344,346, 347,348,349,350,351,352,354,357,360,361,363,364,365,366,370, 371,375,376, 
377, 380,387,389,390,391,392,393,394,396,397,398,399,401,403, 404,405,408, 409,411, 412, 
413,416,418, 421,423,425,426,432,433,434,435, 436, 437,439, 440, 441,443, 444, 
446,451,452, 453,454,458,459,460, 461 и 465. Декларира, че е запознат с условията по 
ОП, срок за изпълнение на поръчката 12 месеца, срок за плащане до 60 дни, считано от 
датата на доставката, остатъчен срок на годност лекарствените продукти за лечение на 
онкологични заболявания, заплащани извън цената на КП и АПр, е не по малък от 60 % 
от посочения от производителя, а за биологични лекарствени продукти остатъчен срок 
на годност е, не по малък от 25% Участникът представя  и всички необходими 
декларации. 

Техническо предложение за участие в процедурата ОП №:2, номенклатури №№ 
1,2,4,6,9,10,11,12,13,15,16,18,20,23,24,25,26,28,29,30, 
31,33,43,46,48,50,51,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,76,77,78, 80, 83, 85 и 86 
. Декларира, че е запознат с условията по ОП, срок за изпълнение на поръчката 12 
месеца, срок за плащане до 60 дни, считано от датата на доставката, остатъчен срок на 
годност лекарствените продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани 
извън цената на КП и АПр, е не по малък от 60 % от посочения от производителя, а за 
биологични лекарствени продукти остатъчен срок на годност е, не по малък от 25%. 
Участникът представя  кратка характеристика за лекарствен продукт - меаксин, както и 
всички необходими декларации.   

Комисията единодушно 
 

Р    Е    Ш    И    : 
 
Техническите предложение на участника отговаря на изискванията на 

възложителя. 
 
10."Търговска лига - Национален Аптечен център" АД - Участникът 

представя техническо предложение за участие в процедурата ОП №1, номенклатури 
№№ 3,6,8,59,87,168,274,278,279,281,282,283,284, 286, 306,307,312,323,337,344,361,363 и 
469 . Декларира, че е запознат с условията по ОП, срок за изпълнение на поръчката 12 
месеца, срок за плащане до 60 дни, считано от датата на доставката, остатъчен срок на 
годност лекарствените продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани 
извън цената на КП и АПр, е не по малък от 60 % от посочения от производителя, а за 
биологични лекарствени продукти остатъчен срок на годност е, не по малък от 25%. 
Участникът представя  всички необходими декларации.   

Техническо предложение за участие в процедурата ОП №2, номенклатури №№ 
80 . Декларира, че е запознат с условията по ОП, срок за изпълнение на поръчката 12 
месеца, срок за плащане до 60 дни, считано от датата на доставката, остатъчен срок на 
годност лекарствените продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани 
извън цената на КП и АПр, е не по малък от 60 % от посочения от производителя, а за 
биологични лекарствени продукти остатъчен срок на годност е, не по малък от 25%. 
Участникът представя  всички необходими декларации.   



Комисията единодушно 
 

Р    Е    Ш    И    : 
 
Техническите предложение на участника отговаря на изискванията на 

възложителя. 
 
11."Фаркол" АД - Участникът представя техническо предложение за участие в 

процедурата ОП №1, номенклатури №№:4,7,20,22,23, ,62,63,64,67 ,71, ,83, 
,87,88,110,111,116,117,121,124,131,133, 135, 137, 139, 140,143,144,145 ,147 ,160, 
162,166,167 ,169,170,171 ,179,180,182,184,185, 187 ,192, 216,217, 218,219, 220 
,224,225,226,227,228,229,2342 ,260, 269 , 272, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 283, 289,290 
,301, 305, 306, 307, 313, 315,318, 320,325 ,331, 332, 333 , 344, 358, 359, 360, 364, 369, 370, 
371, 372, 373, 381, 382, 383,384,385,386, 391, 392, 393, 396, 398 ,401, 403,  404, 405 , 
411,418,423, 425, 432,450, 451, 452, 453,454, 455, 456, 457, 459, 460, 465 и 466. 
Декларира, че е запознат с условията по ОП, срок за изпълнение на поръчката 12 
месеца, срок за плащане до 60 дни, считано от датата на доставката, остатъчен срок на 
годност лекарствените продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани 
извън цената на КП и АПр, е не по малък от 60 % от посочения от производителя, а за 
биологични лекарствени продукти остатъчен срок на годност е, не по малък от 25%. 
Участникът представя  всички необходими декларации.   

Техническо предложение за участие в процедурата ОП №2, номенклатури №№ 
16, 21, 22, 26, 33 и 62 . Декларира, че е запознат с условията по ОП, срок за изпълнение 
на поръчката 12 месеца, срок за плащане до 60 дни, считано от датата на доставката, 
остатъчен срок на годност лекарствените продукти за лечение на онкологични 
заболявания, заплащани извън цената на КП и АПр, е не по малък от 60 % от посочения 
от производителя, а за биологични лекарствени продукти остатъчен срок на годност е, 
не по малък от 25%. Участникът представя  всички необходими декларации.   

Комисията единодушно 
 

Р    Е    Ш    И    : 
 
Техническите предложение на участника отговаря на изискванията на 

възложителя. 
 
12."Екофарм" ООД - Участникът представя техническо предложение за 

участие в процедурата ОП №1, номенклатури №№: 4,171,184,188,191,292,305,307,338 и 
445 . Декларира, че е запознат с условията по ОП, срок за изпълнение на поръчката 12 
месеца, срок за плащане до 60 дни, считано от датата на доставката, остатъчен срок на 
годност лекарствените продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани 
извън цената на КП и АПр, е не по малък от 60 % от посочения от производителя, а за 
биологични лекарствени продукти остатъчен срок на годност е, не по малък от 25% . 
Участникът не представя Декларация, че количествата за лекарствения продукт са 
налични, в случаите по чл. 55 ал. 6 от ЗЛПХМ – свободен текст. 

Техническо предложение за участие в процедурата ОП №2, номенклатури №№: 
39 и 40 . Декларира, че е запознат с условията по ОП, срок за изпълнение на поръчката 
12 месеца, срок за плащане до 60 дни, считано от датата на доставката, остатъчен срок 
на годност лекарствените продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани 
извън цената на КП и АПр, е не по малък от 60 % от посочения от производителя, а за 
биологични лекарствени продукти остатъчен срок на годност е, не по малък от 25% . 



Участникът не представя Декларация, че количествата за лекарствения продукт са 
налични, в случаите по чл. 55 ал. 6 от ЗЛПХМ – свободен текст. 

 
Комисията единодушно 

 
Р    Е    Ш    И    : 

 
Техническите предложение на участника не отговаря изцяло на изискванията на 

възложителя. Участникът следва, на основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП в срок от 5 
работни дни,  да предостави Декларация, че количествата за лекарствения продукт са 
налични, в случаите по чл. 55 ал. 6 от ЗЛПХМ – свободен текст . 

 
13."Диагностик Имиджинг" ООД - Участникът представя техническо 

предложение за участие в процедурата ОП №1, номенклатури №№ 471 и 472 . 
Декларира, че е запознат с условията по ОП, срок за изпълнение на поръчката 11 
месеца, срок за плащане до 60 дни, считано от датата на доставката, остатъчен срок на 
годност лекарствените продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани 
извън цената на КП и АПр, е не по малък от 60 % от посочения от производителя, а за 
биологични лекарствени продукти остатъчен срок на годност е, не по малък от 25% . 
Участникът не представя Декларация, че количествата за лекарствения продукт са 
налични, в случаите по чл. 55 ал. 6 от ЗЛПХМ – свободен текст . 

Комисията единодушно 
 

Р    Е    Ш    И    : 
 
Техническите предложение на участника не отговаря изцяло на изискванията на 

възложителя. Участникът следва, на основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП в срок от 5 
работни дни,  да предостави Декларация, че количествата за лекарствения продукт са 
налични, в случаите по чл. 55 ал. 6 от ЗЛПХМ – свободен текст . 

14."Топ Хоспитал Сървиз" АД - Участникът представя техническо 
предложение за участие в процедурата ОП №1, номенклатури №№: 449. Декларира, че 
е запознат с условията по ОП, срок за изпълнение на поръчката 12 месеца, срок за 
плащане до 60 дни, считано от датата на доставката, остатъчен срок на годност 
лекарствените продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани извън 
цената на КП и АПр, е не по малък от 60 % от посочения от производителя, а за 
биологични лекарствени продукти остатъчен срок на годност е, не по малък от 25%. 
Участникът представя  всички необходими декларации.   

Техническо предложение за участие в процедурата ОП №2, номенклатури №№ 
18, 37 и 38 . Декларира, че е запознат с условията по ОП, срок за изпълнение на 
поръчката 12 месеца, срок за плащане до 60 дни, считано от датата на доставката, 
остатъчен срок на годност лекарствените продукти за лечение на онкологични 
заболявания, заплащани извън цената на КП и АПр, е не по малък от 60 % от посочения 
от производителя, а за биологични лекарствени продукти остатъчен срок на годност е, 
не по малък от 25%. Участникът представя  всички необходими декларации.   

Комисията единодушно 
Р    Е    Ш    И    : 

Техническите предложение на участника отговаря на изискванията на 
възложителя. 

 



15. "Софарма Трейдинг" АД - Участникът представя техническо предложение 
за участие в процедурата ОП №1, номенклатури №№: 1, 3,4,5,11,13,15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 39, 40, 44, 46, 47, 48 , 55, 56, 57, 58, 59, 65, 
72, 73, 75, 76, 77, 81, 82, 84 , 85, 86, 90, 91, 92, 94, 99, 103, 104, 123, 125, 130, 137,141, 
151, 153, 155, 156, 163, 164, 165, 168, 169, 170, 172, 173, 178, 190, 209, 216, 219, 220, 225, 
226, 227, 228, 229, 240, 241, 242, 243, 246, 247,248, 249, 250, 251, 252, 254, 259, 260, 
261,262,263,264, 265, 266, 267, 268,  269, 271, 272,  275, 276, 279, 280, 281, 283, 290,291, 
297, 301, 302, 304, 305, 306, 312, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 332, 333, 336, 
337 344, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 357, 361, 363, 366, 367, 369, 370,  371, 372, 375, 
376, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 389, 390, 391,392,393,394, 395, 400, 401, 
402, 408, 409,411,412,413, 415, 419, 420, 422, 423,427, 428, 429, 430, 431, 432,  443, 444, 
446, 447, 458, 459, 460, 461, 467, 468, 469 и 470. Декларира, че е запознат с условията по 
ОП, срок за изпълнение на поръчката 12 месеца, срок за плащане до 60 дни, считано от 
датата на доставката, остатъчен срок на годност лекарствените продукти за лечение на 
онкологични заболявания, заплащани извън цената на КП и АПр, е не по малък от 60 % 
от посочения от производителя, а за биологични лекарствени продукти остатъчен срок 
на годност е, не по малък от 25%. Участникът представя  всички необходими 
декларации.   

Техническо предложение за участие в процедурата ОП №2, номенклатури №№ 
2, 3,4,9,10 ,11, 12, 16,  19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38,  43,  44,  
48 , 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 78, 81, 83, 85, 86 и 87. 
Декларира, че е запознат с условията по ОП, срок за изпълнение на поръчката 12 
месеца, срок за плащане до 60 дни, считано от датата на доставката, остатъчен срок на 
годност лекарствените продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани 
извън цената на КП и АПр, е не по малък от 60 % от посочения от производителя, а за 
биологични лекарствени продукти остатъчен срок на годност е, не по малък от 25%. 
Участникът представя кратка характеристика за лекарствен продукт - иматиниб, както 
и  всички необходими декларации.   

Комисията единодушно 
Р    Е    Ш    И    : 

Техническите предложение на участника отговаря на изискванията на 
възложителя. 

Комисията констатира, че по отношение на някои участници е налице 
основанията на чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП за липса, респ. непълнота на информацията 
относно личното състояние и подбор. 

Предвид гореизложеното, комисията единодушно 
 

Р    Е    Ш    И    : 
ОПРЕДЕЛЯ срок от 5 /пет/ работни дни, от получаване на съобщението за 

настоящото решение, участниците, както следва, 
1."Ей Енд ДЖИ България" ЕАД; 
2."РОШ България" ЕООД; 
3."Екофарм" ООД; 
4."Диагностик Имиджинг" ООД . 
да представят: 
1."Ей Енд ДЖИ България" ЕАД - Декларация, че количествата за 

лекарствения продукт са налични, в случаите по чл. 55 ал. 6 от ЗЛПХМ – свободен 
текст . 

 



2."РОШ България" ЕООД - Декларация, че количествата за лекарствения 
продукт са налични, в случаите по чл. 55 ал. 6 от ЗЛПХМ – свободен текст . 

 
3."Екофарм" ООД - Декларация, че количествата за лекарствения продукт са 

налични, в случаите по чл. 55 ал. 6 от ЗЛПХМ – свободен текст.  
 
4."Диагностик Имиджинг" ООД - Декларация, че количествата за 

лекарствения продукт са налични, в случаите по чл. 55 ал. 6 от ЗЛПХМ – свободен 
текст. 

 
Настоящият протокол да се изпрати на всички участници и да се публикува в 

профила на купувача на Възложителя. 
Комисията приключи работа на 22.08.2019г. в 15:00 часа. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

   заличено на осн-е чл.59 от ЗЗЛД / Първолета Петева / 

ЧЛЕНОВЕ: 

                    1 заличено на осн-е чл.59 от ЗЗЛД / Мерджан Мехмед / 

                    2. заличено на осн-е чл.59 от ЗЗЛД /Жанета Донева/ 

                    3. заличено на осн-е чл.59 от ЗЗЛД /д-р Гюрсен Зияфетова/ 

                    4. заличено на осн-е чл.59 от ЗЗЛД /Велислава Писева/ 

 


