
 

 

УТВЪРДИЛ: /п*/ 

 ДИРЕКТОР на ТП ДГС „Кирково”:  

 (инж. Митко Манев) 

 

Дата:19.08.2020г. 
 

*Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл. 37 от ЗОП. 
 

 
 

 

Д О К Л А Д 
 

 

От 13.08.2020 г. за дейността на комисията, назначена със Заповед №202/20.07.2020  г.  

изменена със Заповед №213/13.08.2020г. на Директора на ТП „ДГС Кирково” със задача да 

извърши подбор на кандидатите, да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти в ТП „ДГС 

Кирково” за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански 

машини, за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопно-насипни 

работи, строителни машини и оборудване за срок от 24 месеца по обособени позиции за 

нуждите на ТП ДГС „Кирково“, открита с Решение №  171/09.06.2020 г., в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Светозар Татаров – ст. лесничей на ТП ДГС „Кирково ” ; 

Членове:  

1. Бинка Николова– гл. счетоводител на ТП ДГС „Кирково ”; 

2. Илияна Гюнелиева – юрисконсулт на ТП ДГС „Кирково”; 

 

 На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и съгласно изискванията на чл.60, ал. 1 от ППЗОП се 

състави настоящия доклад за резултата от работата на комисия, назначена със Заповед 

№202/20.07.2020  г. на Директора на ТП „ДГС Кирково”. 

  

На 20.07.2020 г. комисията се събра в 10:00 часа. След откриване на заседанието и 

получаване на регистъра на постъпилите оферти, комисията установи, че за участие в 

горепосочената обществена поръчка в срока за подаване на оферти, са постъпили 2 /две/ оферти 

за участие в горецитираната процедура, както следва: 

 

1. „СТИЛ-96” ООД, област Кърджали, община Кърджали,гр. Кърджали, пк 6600, ул. 

ЗАВОДСКА №1 с вх. № 1520/16.07.2020 г., постъпила в 14:10 ч. за обособена позиция №1 - 

„Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, демонтаж, 

лепене, баланс на гуми изправяне на джанти и др.) за нуждите на ТП „ДГС Кирково“  за 

срок от 24 месеца“ и за обособена позиция № 2 - „Доставка на гуми за селскостопански 

машини, камиони, самосвали, машини за извършване на изкупно - насипни работи, 

строителни машини и оборудване (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми 

изправяне на джанти и др.) за нуждите на ТП „ДГС Кирково“  за срок от 24 месеца“; 

 

2. "ПРИМЕКС" ЕООД, с адрес: гр. Шумен, пк 9700, ул. Цветан Зангов №1 с вх. № 

1534/17.07.2020 г., постъпила в 14:51 ч. за обособена позиция №1 - „Доставка на гуми за 

мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми 

изправяне на джанти и др.) за нуждите на ТП „ДГС Кирково“  за срок от 24 месеца“ и 



обособена позиция № 2 - „Доставка на гуми за селскостопански машини, камиони, 

самосвали, машини за извършване на изкупно - насипни работи, строителни машини и 

оборудване (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми изправяне на джанти и др.) 

за нуждите на ТП „ДГС Кирково“  за срок от 24 месеца“; 

 

Всички членове на комисията, попълниха и подписаха декларации в съответствие с 

изискването на чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На заседанието не присъстваха представители на участниците, подали офертите. 

Направи се справка от електронната страница на Търговския регистър при АВ за 

актуалното състояние на участниците. 

Комисията започна отварянето на постъпилите предложения по реда на тяхното 

постъпване, както следва: 

 

1. „СТИЛ-96” ООД, ЕИК 108009269, със седалище и адрес на управление: област 

Кърджали, община Кърджали,гр. Кърджали, пк 6600, ул. ЗАВОДСКА №1, представлявано от 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ в качеството си на управител. 

Офертата е представена в запечатана непрозрачена опаковка (плик) с ненарушена цялост 

и е надписана. Комисията оповести съдържанието на опаковката и извърши проверка за 

наличието на непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена 

позиция №1 и №2. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения за изпълнение 

на поръчката и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №1 и 

2. 

 

2. "ПРИМЕКС" ЕООД, ЕИК 127033207 със седалище и адрес на управление: област 

Шумен, община Каспичан, гр. Каспичан, пк 9930, ул. Ропотамо № 7, представлявано от Георги 

Крумов Пешев в качеството му на управител. 

Офертата е представена в запечатана непрозрачена опаковка (плик) с ненарушена цялост 

и е надписана. Комисията оповести съдържанието на опаковката и извърши проверка за 

наличието на непрозрачени пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена 

позиция №1 и №2. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение за изпълнение 

на поръчката и пликаовете с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №1 

и №2.  

С това приключи публичната част от заседанието на комисията. 

Комисията продължи своята работа като пристъпи към разглеждане на документите по чл. 

39, ал. 2 от ППЗОП – за съответствие с изискванията към личното състояние на участниците и 

критериите за подбор. 

В тази връзка комисията направи следните констатации: 

По Оферта № 1 – Участник „СТИЛ-96” ООД за обособена позиция №1 и №2: 

Офертата е подадена в непрозрачна опаковка, в която се съдържа: 

1. Опис на приложените в офертата документи – образец Приложение №7; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – 2 броя;  

3. Удостоверение за вписани обстоятелства издадено от АВ; 

4. Копия на 3 броя референции за добро изпълнение; 

5. Декларация за използване на кацацитет на трето лице по чл.65 от ЗОП; 

6. Декларация по чл.64, ал.1, т. 9 от ЗОП; 



7. Списък – декларация по чл. 64, ал.1, т. 2 от ЗОП; 

8. Копие на договор -3 броя; 

9. Декларация във връзка с обработване на лични данни – Приложение № 9; 

10. Техническо предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №1- 

Приложение№ 3а;  

11. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 „д” от ППЗОП– Приложение № 4 – за обособена 

позиция №1; 

12. Техническо предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №1- 

Приложение№ 3б;  

13. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 „д” от ППЗОП– Приложение № 4 - за обособена 

позиция №2; 

14. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция 

№1; 

15. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция 

№2; 

Документите са в съответствие с изискванията на Възложителя, валидни са като форма и 

съдържание и са подписани и подпечатани, поради което комисията единодушно реши да го 

допусне до следващ етап разглеждане на техническото предложени. 

 

По Оферта №2 – Участник "ПРИМЕКС" ЕООД за обособена позиция №1 и №2: 

Офертата е подадена в непрозрачна опаковка, в която се съдържа: 

1. Опис на приложените в офертата документи – образец Приложение №7 - обособена 

позиция №1; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – 2 броя;  

3. Декларация във връзка с обработване на лични данни – Приложение № 9; 

4. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – 

Приложение №8; 

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество - Приложение № 10; 

6. Референция и удостоверения за добро изпълнение -3броя; 

7. Сертификат – 1 брой; 

8. Анекс  към сертификат – 2 броя; 

9. Декларация във връзка с обработване на лични данни – Приложение № 9; 

10. Декларация за използване на кацацитет на трето лице по чл.65 от ЗОП; 

11. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – 

Приложение №8; 

12. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество - Приложение № 10 

13. Техническо предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №1- 

Приложение№ 3а;  

14. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 „д” от ППЗОП– Приложение № 4 за обособена позиция 

№1; 

15. Опис на приложените в офертата документи – образец Приложение №7 - обособена 

позиция №2; 

16. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – 2 броя;  

17. Декларация във връзка с обработване на лични данни – Приложение № 9; 

18. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – 

Приложение №8; 



19. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество - Приложение № 10; 

20. Референция и удостоверения за добро изпълнение -3броя; 

21. Сертификат – 1 брой; 

22. Анекс  към сертификат – 2 броя; 

23. Декларация във връзка с обработване на лични данни – Приложение № 9; 

24. Декларация за използване на кацацитет на трето лице по чл.65 от ЗОП; 

25. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – 

Приложение №8; 

26. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество - Приложение № 10 

27.  

28. Техническо предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №2- 

Приложение№ 3б;  

29. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 „д” от ППЗОП– Приложение № 4 за обособена позиция 

№2; 

30. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена поиция №1; 

31. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена поиция №2; 

След разглеждане на представените документи комисията констатира следното: 

В представеният ЕЕДОП на електронен носи (CD), приложеният файл на диска не е 

подписан с електронен подпис от третото лице. Съгласно изискванията на закона ЕЕДОП се 

подписва от лицата по чл. 54, ал.2  и чл. 55, ал.3 от ЗОП. На основание чл. 67, ал.2 и ал. 4 от 

ЗОП, ЕЕДОП се представя от участниците в електронен вид, цифрово подписан pdf файл и 

съответния му XML файл, като файловете се прилагат записани на подходящ оптичен носител 

(например CD или DVD). 

Предвид изложеното и на основание чл. 195, във връзка с чл.104, ал.4 от ЗОП и чл.54, ал.9 

от ППЗОП, комисията:  

УКАЗВА на участника "ПРИМЕКС" ЕООД, че в срок от пет работни дни от получаване 

на протокола, може да представят на комисията нов ЕЕДОП, който да съдържа освен 

информацията от подадения вече ЕЕДОП за третото лице, като същият следва да бъде подписан 

с електронен подпис. 

Представените документи, следва да са входирани в деловодството на ТП „ДГС Кирково“, 

като се описва по коя процедура са допълнително представените документи. 

На следващото заседание комисията ще разгледа допълнително представеният документ 

от участника съгласно чл. 54 ал. 12 от ППЗОП –„След изтичането на срока по чл. 54 ал. 9 

ППЗОП комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи 

относно съответствието на кандидатите/участниците с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор“. 

 

На 06.08.2020г. комисията се събра в 09:00 часа. 

Във връзка с протокол №1 от 20.07.2020 г. на комисията, назначена със Заповед 

№202/20.07.2020 г. на Директора на ТП „ДГС Кирково” със задача да извърши подбор на 

кандидатите, да разгледа, оцени и класира получените офертите за участие в цитираната 

процедура за възлагане на обществената поръчка. От Възложителя се изпратиха следните 

писма: с изх. № 869/23.07.2020г. до дружеството „СТИЛ-96” ООД и писмо с изх. № 

870/23.07.2020г., до дружеството "ПРИМЕКС" ЕООД.  

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията е указала на участникът "ПРИМЕКС" 

ЕООД в срок от 5 работни дни от получаване на протокола да представи нов ЕЕДОП, който да 

съдържа освен информацията от подадения вече ЕЕДОП за третото лице, като същият следва да 



бъде подписан с електронен подпис, като представените документи, следва да са входирани в 

деловодството на ТП „ДГС Кирково“, като се описва по коя процедура са представени 

допълнително документи.  

Видно от полученото известие за доставяне от дата 29.07.2020г. участникът е потвърдил 

поучаването на протокола на дата 24.07.2020г.  

На дата 29.07.2020г. в деловодството е постъпил плик с вх. № 1611/29.07.2020г. от 

участника "ПРИМЕКС" ЕООД. След изтичане на 5 дневния срок от получаване на протокола, 

комисията констатира, че участника е представил поисканият документ. 

Комисията счита, че участникът е спазил законопредвидения в ЗОП срок. След 

разглеждане на представеният ЕЕДОП, комисията установи, че е попълнен коректно и е 

подписан с електронен подпис от третото лице, като допуска участника до следващия етап в 

процедурата – проверка на техническото предложение за изпълнение на поръчката. 

 

Въз основа на горните констатации комисията взе единодушно решение, че допуска 

офертите на участниците „СТИЛ-96” ООД  и "ПРИМЕКС" ЕООД до следващия етап в 

процедурата – проверка на техническото предложение за изпълнение на поръчката. 

Комисията в пълен състав продължи работата и разгледа техническото предложение на 

участниците и след обобщаване на резултатите от разглеждането, установи следното: 

1.Техническоите предложения за изпълнение на поръчката за обособена позиция №1 

(Приложение №3а) и обособена позиция №2 (Приложение №3б) на участникът „СТИЛ-96” 

ООД е по приложения образец на документацията и в съответствие с изискванията на 

Възложителя.  

2.Техническите предложения за изпълнение на поръчката за обособена позиция №1 

(Приложение №3а) и обособена позиция №2 (Приложение №3б) на участникът "ПРИМЕКС" 

ЕООД са по приложения образец на документацията и в съответствие с изискванията на 

Възложителя. 

След разглеждане на техническите предложения за изпълнение на поръчката на  

участниците в процедурата, комисията единодушно реши - допуска „СТИЛ-96” ООД  и 

"ПРИМЕКС" ЕООД до следващия етап на процедурата – отваряне на плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. 

Комисията насрочва заседанието за отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” на 13.08.2020г. от 10:00 часа. 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията е уведомила участниците не по-късно от 

два работни дни преди  за датата на отваряне на ценовите предложения чрез съобщение в 

профила на купувача за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения. 

На 13.08.2020г. от 10:00  часа се проведе открито заседание на комисията. Съгласно 

Заповед №213/13.08.2020г. на Директора на ТП ДГС „Кирково” в състава на комисията взима 

участие инж. Светозар Татаров – ст. лесничей на ТП ДГС „Кирково ”, като попълни и подписа 

декларация в съответствие с изискването на чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На заседанието присъстваха всички членове на комисията. 

На заседанието не присъстваха представители на участниците, както и представители на 

средствата за масово осведомяване. 

Председателят на комисията обяви публично, че ще бъдат отворени ценовите 

предложения на допуснатите участници по реда, както следва: 

 

1. „СТИЛ-96” ООД за обособена позиция№1 и обособена позиция№2; 



2."ПРИМЕКС" ЕООД за обособена позиция№1 и обособена позиция№2; 

 

1. Плик предлагани ценови параметри на участникът „СТИЛ-96” ООД за обособена 

позиция№1: 
Пристъпи се към отваряне и оповестяване на ценовото предложение на участника 

„СТИЛ-96” ООД, като председателят показа на присъстващите запазването на целостта на 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника. Никой от членовете на 

комисията не изразиха забележки в това отношение. 

Председателят на комисията оповести публично предложените от участника „СТИЛ-96” 

ООД цени, а именно: 

Предлаганата стойност на поръчката е в общ размер на 1514.75 лева (хиляда петстотин и 

четиринадесет лева и седемдесет и пет стотинки) без ДДС, образувана при единични цени на 

артикулите по единични бройки, описани в таблицата, част от Приложение №5а. 

Ценовото предложение се подписа от трима членове на комисията. 

 

2. Плик предлагани ценови параметри на участникът „СТИЛ-96” ООД за обособена 

позиция №2: 
Пристъпи се към отваряне и оповестяване на ценовото предложение на участника 

„СТИЛ-96” ООД, като председателят показа на присъстващите запазването на целостта на 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника. Никой от членовете на 

комисията не изразиха забележки в това отношение. 

Председателят на комисията оповести публично предложените от участника „СТИЛ-96” 

ООД цени, а именно: 

Предлаганата стойност на поръчката е в общ размер на 1096,33 лева (хиляда деветдесет и 

шест лева и тридесет и три стотинки) без ДДС, образувана при единични цени на артикулите по 

единични бройки, описани в таблицата, част от Приложение № 5б. 

Ценовото предложение се подписа от трима членове на комисията. 

 

3. Плик предлагани ценови параметри на участникът "ПРИМЕКС" ЕООД за 

обособена позиция №1: 
Пристъпи се към отваряне и оповестяване на ценовото предложение на участника 

"ПРИМЕКС" ЕООД, като председателят показа на присъстващите запазването на целостта на 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника. Никой от членовете на 

комисията не изразиха забележки в това отношение. 

Председателят на комисията оповести публично предложените от участника 

"ПРИМЕКС" ЕООД цени, а именно: 

Предлаганата стойност на поръчката е в общ размер на 2008,18 лева (две хиляди и осем 

лева и осемнадесет стотинки) без ДДС, образувана при единични цени на артикулите по 

единични бройки, описани в таблицата, част от Приложение № 5а. 

Ценовото предложение се подписа от трима членове на комисията. 

 

4.Плик предлагани ценови параметри на участникът "ПРИМЕКС" ЕООД за 

обособена позиция №2: 
Пристъпи се към отваряне и оповестяване на ценовото предложение на участника 

"ПРИМЕКС" ЕООД, като председателят показа на присъстващите запазването на целостта на 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника. Никой от членовете на 

комисията не изразиха забележки в това отношение. 

Председателят на комисията оповести публично предложените от участника 

"ПРИМЕКС" ЕООД цени, а именно: 



Предлаганата стойност на поръчката е в общ размер на 779,50 лева (седемстотин 

седемдесет и девет лева и петдесет стотинки) без ДДС, образувана при единични цени на 

артикулите по единични бройки, описани в таблицата, част от Приложение № 5б. 

Ценовото предложение се подписа от трима членове на комисията. 

 

На основание обявения от възложителя критерий за оценка на офертите „най-ниска 

предложена цена”, КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ:  

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и 

микробуси (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми изправяне на джанти и др.) за 

нуждите на ТП „ДГС Кирково“  за срок от 24 месеца“: 

Първо място - „СТИЛ-96” ООД с предложена цена от участникът в размер на 1514.75 

лева (хиляда петстотин и четиринадесет лева и седемдесет и пет стотинки) без ДДС, като 

цената е образувана от сбора на предложените единични цени за единичните бройки артикули и 

видове дейности. 

Второ място – "ПРИМЕКС" ЕООД с предложена цена от участникът в размер на 

2008,18 лева (две хиляди и осем лева и осемнадесет стотинки) без ДДС, като цената е 

образувана от сбора на предложените единични цени за единичните бройки артикули и видове 

дейности. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка на гуми за селскостопански машини, 

камиони, самосвали, машини за извършване на изкупно - насипни работи, строителни 

машини и оборудване (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми изправяне на 

джанти и др.) за нуждите на ТП „ДГС Кирково“  за срок от 24 месеца“: 

Първо място - "ПРИМЕКС" ЕООД с предложена цена от участникът в размер на 779,50 

лева (седемстотин седемдесет и девет лева и петдесет стотинки) без ДДС, като цената е 

образувана от сбора на предложените единични цени за единичните бройки артикули и видове 

дейности. 

Второ място – „СТИЛ-96” ООД с предложена цена от участникът в размер на 1096,33 

лева (хиляда деветдесет и шест лева и тридесет и три стотинки) без ДДС, като цената е 

образувана от сбора на предложените единични цени за единичните бройки артикули и видове 

дейности. 

Предвид гореизложеното комисията предлага изпълнението на настоящата обществена 

поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за 

селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за извършване на 

изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване за срок от 24 месеца по 

обособени позиции за нуждите на ТП ДГС „Кирково“, да бъде възложена на  участниците: 

„СТИЛ-96” ООД ЕИК 108009269, със седалище и адрес на управление: област 

Кърджали, община Кърджали,гр. Кърджали, пк 6600, ул. ЗАВОДСКА №1, представлявано от 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ в качеството си на управител за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - 

„Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, демонтаж, 

лепене, баланс на гуми изправяне на джанти и др.) за нуждите на ТП „ДГС Кирково“  за 

срок от 24 месеца“  
и   

"ПРИМЕКС" ЕООД, ЕИК 127033207 със седалище и адрес на управление: област 

Шумен, община Каспичан, гр. Каспичан, пк 9930, ул. Ропотамо № 7, представлявано от Георги 



Крумов Пешев в качеството му на управител за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка 

на гуми за селскостопански машини, камиони, самосвали, машини за извършване на 

изкупно - насипни работи, строителни машини и оборудване (в т.ч. монтаж, демонтаж, 

лепене, баланс на гуми изправяне на джанти и др.) за нуждите на ТП „ДГС Кирково“  за 

срок от 24 месеца“. 

 

  

Приложение: 

1. Протокол №1/20.07.2020 г.; 

2. Протокол №2/06.08.2020 г.; 

3. Протокол №3/13.08.2020г.; 

4. Документация 

5. Оферти; 

 

              

Председател: /п*/  

/инж. Светозар Татаров/ 

Членове: 

1. /п*/ 

/Бинка Николова/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

2. /п*/ 

/Илияна Гюнелиева/ 

  

 

Настоящият доклад ведно с цялата документация, събрана в хода на провеждане на  

настоящата процедура се предаде на директора на ТП ДГС „Киркова“ на 13.08.2020 год. 

 

Предал:…/п*/….……                                                     Приел:……/п*/……..… 

Председател: инж. Светозар Татаров                         Директор: инж. Митко Манев 
 

 

 

 

 
*Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл. 37 от ЗОП. 

 


