
ПРОТОКОЛ №:2 

 

за резултатите от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на 

получените оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на 

лекарствени продукти” по Приложение 1 

 

На 19.06.2020 г. в 13:00 часа, в гр. Шумен, в сградата на „Комплексен 

онкологичен център-Шумен” ЕООД, в Конферентна зала, етаж 4, в изпълнение на 

Заповед №: 106/17.06.2020г. на Упълномощено лице по чл. 7 от ЗОП, заповед №: 051/ 

08.04.2019 г - Иванка  Ралева, във връзка с Решение №:007 /20 г. за възлагане на 

обществена поръчка, на стойност по чл. 20, ал. 1 от Закона за обществени поръчки 

(ЗОП) с предмет: Доставка на лекарствени продукти” по Приложение 1 комисията 

продължи своята работа, в състав: 

Председател: 1. Маг. Фарм. Първолета Петева, управител, Болнична аптека; 

Членове:  

1. Д-р Гюрсен Зияфетова, лекар– член; 

2. Жанета Донева, икономист ОП – член 

3. Мерджан Мехмед, юрисконсулт – член 

4.   Маг. Фарм. Велислава Писева– член 

Комисията разглежда представените от участника документи за лично състояние 

и подбор. По изискванията на Възложителя участникът следва да представи ЕЕДОП, 

който следва да бъде попълнен съгласно указанията. 

1. „Рош България” ЕООД - представя ЕЕДОП подписан с електронен подпис 

от Евгени Николаев Николов и Ромео Владимиров Милков, но от представените данни 

се установи, че ЕЕДОП не е подписан от пълномощника. В ЕЕДОП участникът 

декларира: информация за възложителя и предмета на обществената поръчка, 

информация за икономическия оператор - наименование, адрес, контакти. Декларира, 

че е микро-, малко или средно предприятие; не е в списък на защитено предприятие. Не 

декларира преференциални условия по законодателството. Посочва, че може да 

представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци, като не 

посочва адрес, на който е достъпна съответната информация; не участва с други 

икономически оператори в настоящата ОП; Описва информация за представителите на 

икономическия оператор; 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 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, че икономическият оператор е вписан в съответния професионален 

регистър, като посочва линк към съответната документация, достъпна в електронен 

формат, описва Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти под №: IV-P-T 

– EU-S-089-2 / 25.06.2015г., издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата към 

Министъра на здравеопазването, посочва, че притежава Разрешение на 

производство/внос на лекарствени продукти издадени от ИАЛ, безсрочно, под №: BG-

MIA-0155 от 14.04.2020г. 

Предвид гореизложеното, комисията приема,че са  налице основанията на чл.54, 

ал.8 и ал.9 от ППЗОП за липса, непълнота, респективно несъответствие на 

информацията относно личното състояние и подбор. 

2. „Б. Браун Медикал” ЕООД - представя ЕЕДОП подписан с електронен 

подпис от Даниела Иванова Гидикова-Йовоган, Манфред Грегор Марле, Хорст Хайнц 

Щюер и Петър Цветанов Асенов, в който участникът декларира: информация за 

възложителя и предмета на обществената поръчка, информация за икономическия 

оператор - наименование, адрес, контакти. Декларира, че е микро-, малко или средно 

предприятие; не е в списък на защитено предприятие. Не декларира преференциални 



условия по законодателството. Посочва, че може да представи удостоверение за 

платени социалноосигурителни вноски и данъци, като посочва адрес, на който е 

достъпна съответната информация; не участва с други икономически оператори в 

настоящата ОП; Участникът описва обособените позиции, за които икономическият 

оператор желае да направи оферта; Описва информация за представителите на 

икономическия оператор; 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 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, че икономическият оператор е вписан в съответния професионален 

регистър, като посочва линк към съответната документация, достъпна в електронен 

формат, описва Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти под №: IV-P-T 

– EU-S-030-4 , безсрочно, издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата към 

Министъра на здравеопазването. 

Предвид гореизложеното, комисията приема, че офертата на участника отговаря 

на изискванията за лично състояние и подбор. 

3. „Медекс”  ООД - представя ЕЕДОП подписан с електронен подпис от Емил 

Александров Данев, в който участникът декларира: информация за възложителя и 



предмета на обществената поръчка, информация за икономическия оператор - 

наименование, адрес, контакти. Декларира, че е микро-, малко или средно предприятие; 

не е в списък на защитено предприятие. Не декларира преференциални условия по 

законодателството. Посочва, че може да представи удостоверение за платени 

социалноосигурителни вноски и данъци, като посочва адрес, на който е достъпна 

съответната информация; не участва с други икономически оператори в настоящата 

ОП; Участникът описва обособените позиции, за които икономическият оператор 

желае да направи оферта; Описва информация за представителите на икономическия 

оператор; 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 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, че икономическият оператор е вписан в съответния професионален 

регистър, като посочва линк към съответната документация, достъпна в електронен 

формат, описва Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти под №: 

BG/WDA/MP-0166/25.02.2020, издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата към 

Министъра на здравеопазването, Участникът описва и Лицензия за дейности, вкл. и за 

търговия на едро с наркотични вещества с медицински цели - №: Т-80/13.05.2020г.,като 



за срок на валидност са посочили 10.01.2020г. Комисията направи справка в сайта на 

Министерството на здравеопазването / http://www.mh.government.bg/bg/administrativni-

uslugi/registri// и установи, че участникът „Медекс”  ООД притежава Лицензия за 

дейности, вкл. и за търговия на едро с наркотични вещества с медицински цели под №: 

Т-80/13.05.2020г., валидна до 10.01.2022г. и прилага Регистъра като приложение към 

настоящия протокол, като приема, че е налице техническа грешка. 

Участникът описва, че притежава Разрешение за производство/внос на 

лекарствени продукти №: BG/MIA-0101, издадено на 01.07.2019 от ИАЛ, безсрочно. 

Предвид гореизложеното, комисията приема, че офертата на участника отговаря 

на изискванията за лично състояние и подбор. 

4. „Алта Фармасютикълс” ЕООД - представя ЕЕДОП, който е подписан от 

Веска Жекова Колева и Тодор Дочев, в който участникът декларира: информация за 

възложителя и предмета на обществената поръчка, информация за икономическия 

оператор - наименование, адрес, контакти. Декларира, че е микро-, малко или средно 

предприятие; не е в списък на защитено предприятие. Не декларира преференциални 

условия по законодателството. Посочва, че може да представи удостоверение за 

платени социалноосигурителни вноски и данъци, , като не посочва адрес, на който е 

достъпна съответната информация;; не участва с други икономически оператори в 

настоящата ОП; Участникът описва обособените позиции, за които икономическият 

оператор желае да направи оферта; Описва информация за представителите на 

икономическия оператор; 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 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, че икономическият оператор е вписан в съответния професионален 

регистър, като посочва линк към съответната документация, достъпна в електронен 

формат, описва Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти под №: 

BG/WDA/MR-0020-26.03.2018г , издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата към 

Министъра на здравеопазването. 

Предвид гореизложеното, комисията приема,че са  налице основанията на чл.54, 

ал.8 и ал.9 от ППЗОП за липса, непълнота, респективно несъответствие на 

информацията относно личното състояние и подбор. 

5. „Фьоникс Фарма” ЕООД - представя ЕЕДОП подписан с електронен подпис 

от Веселин Величков Кунев, Юлиан Атанасов Неделчев, Радостин Геогргиев 

Димитров. Николай Бинев Колев , Десислава Димитрова Христова и Красимир 

Николаев Николаев, в който участникът декларира: информация за възложителя и 

предмета на обществената поръчка, информация за икономическия оператор - 

наименование, адрес, контакти. Декларира, че не е микро-, малко или средно 

предприятие; не е в списък на защитено предприятие. Не декларира преференциални 

условия по законодателството. Посочва, че може да представи удостоверение за 

платени социалноосигурителни вноски и данъци, като посочва адрес, на който е 

достъпна съответната информация; не участва с други икономически оператори в 

настоящата ОП; Участникът описва обособените позиции, за които икономическият 

оператор желае да направи оферта; Описва информация за представителите на 

икономическия оператор; 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 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, че икономическият оператор е вписан в съответния професионален 

регистър, като посочва линк към съответната документация, достъпна в електронен 

формат, описва Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти под №: 

BG/WDA/MR-0076-29.01.2019г, , издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата 

към Министъра на здравеопазването, участникът декларира, че притежава Лицензи за 

дейности с наркотични вещества №: Т-36/28.01.2019г. 

Предвид гореизложеното, комисията приема, че офертата на участника отговаря 

на изискванията за лично състояние и подбор. 

6. „Търговска лига – Глобален аптечен център” АД - представя ЕЕДОП, 

който не е подписан с електронен подпис представляващите , в който участникът 

декларира: информация за възложителя и предмета на обществената поръчка, 

информация за икономическия оператор - наименование, адрес, контакти. Декларира, 

че е микро-, малко или средно предприятие; не е в списък на защитено предприятие. Не 

декларира преференциални условия по законодателството. Посочва, че може да 

представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци, като 

посочва адрес, на който е достъпна съответната информация; не участва с други 

икономически оператори в настоящата ОП; Участникът описва обособените позиции, 

за които икономическият оператор желае да направи оферта; Описва информация за 

представителите на икономическия оператор; 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 

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, че икономическият 

оператор е вписан в съответния професионален регистър, като посочва линк към 

съответната документация, достъпна в електронен формат, описва Разрешение за 

търговия на едро с лекарствени продукти под №: BG/WDA/MP-0132/17.09.2019г, 

безсрочно , издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата към Министъра на 

здравеопазването, участникът декларира, че притежава Лицензи за дейности с 

наркотични вещества №: Т-8/29.10.2019г., с валидност до 17.07.2022. 

Предвид гореизложеното, комисията приема,че са  налице основанията на чл.54, 

ал.8 и ал.9 от ППЗОП за липса, непълнота, респективно несъответствие на 

информацията относно личното състояние и подбор. 

Поради служебни ангажименти на член на комисията, комисията приключи 

работа на 19.06.2020г. в 15:30 часа. 

Комисията продължава своята работа на 22.06.2020г. в 11:00 часа в състав: 

Председател: 1. Маг. Фарм. Първолета Петева, управител, Болнична аптека; 

Членове:  

1. Д-р Гюрсен Зияфетова, лекар– член; 

2. Жанета Донева, икономист ОП – член 

3. Мерджан Мехмед, юрисконсулт – член 



4.   Маг. Фарм. Велислава Писева– член 

7. „Софарма Трейдинг” АД - представя ЕЕДОП подписан с електронен подпис 

от Огнян Иванов Донев, Ангел Йорданов Йорданов, Димитър Георгиев Димтров и 

Румен Рачев Колев, в който участникът декларира: информация за възложителя и 

предмета на обществената поръчка, информация за икономическия оператор - 

наименование, адрес, контакти. Декларира, че не е микро-, малко или средно 

предприятие; не е в списък на защитено предприятие. Не декларира преференциални 

условия по законодателството. Посочва, че може да представи удостоверение за 

платени социалноосигурителни вноски и данъци, като посочва адрес, на който е 

достъпна съответната информация; не участва с други икономически оператори в 

настоящата ОП; Участникът описва обособените позиции, за които икономическият 

оператор желае да направи оферта; Описва информация за представителите на 

икономическия оператор; 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 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, че икономическият оператор е вписан в съответния професионален 

регистър, като посочва линк към съответната документация, достъпна в електронен 



формат, описва Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти под №: 

BG/WDA/MP-0153/ 05.12.2019г, , издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата 

към Министъра на здравеопазването, участникът декларира, че притежава Лицензи за 

дейности с наркотични вещества №: Т-7/29.01.2020г. до 29.01.2023г. 

Предвид гореизложеното, комисията приема, че офертата на участника отговаря 

на изискванията за лично състояние и подбор. 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, комисията 

единодушно 

 

Р Е Ш И : 

 

ОПРЕДЕЛЯ срок от 5 /пет/ работни дни, от получаване на съобщението за 

настоящото решение, участниците:  

1. „Рош България” ЕООД – да представят нов подписан ЕЕДОП от всички 

представители на икономическия оператор, включително и от търговския 

пълномощник, като попълнят информацията в част II, раздел А, буква Д – информация 

относно пряк, безплатен достъп до база данни.  

2.  „Алта Фармасютикълс” ЕООД - да представят нов подписан ЕЕДОП, като 

попълнят информацията в част II, раздел А, буква Д – информация относно пряк 

безплатен достъп до база данни. 

3.  „Търговска лига – Глобален аптечен център” АД - да представят нов 

подписан ЕЕДОП. 

Комисията приключи работа на 22.06.2020г. в 11.30 часа.  

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

  Заличено на осн-е чл.36а, ал.3 от ЗОП / Първолета Петева / 

ЧЛЕНОВЕ: 

                    1. Заличено на осн-е чл.36а, ал.3 от ЗОП / Д-р Гюрсен Зияфетова / 

                    2. Заличено на осн-е чл.36а, ал.3 от ЗОП / Жанета Донева / 

                    3. Заличено на осн-е чл.36а, ал.3 от ЗОП / Мерджан Мехмед / 

                    4. Заличено на осн-е чл.36а, ал.3 от ЗОП / Велислава Писева / 

 

 


