
                                             Протокол № 1 

                 за отваряне на  офертите  за  участие в   способа за възлагане на 

обществена поръчка, на стойност по чл. 20,ал.3,т.2 от ЗОП,чрез събиране 

на оферти с обява с предмет „Доставка на компютърна и периферна 

техника за нуждите на Върховния административен съд и гаранционна 

поддръжка“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 

№1 „Доставка на принтери, скенери и многофункционално устройство за 

нуждите на ВАС“;Обособена позиция № 2 „Доставка на сървър и 

токозахранващи устойства за нуждите на ВАС“ , публикувана на адрес 

профил на купувача www.sac. Justice.bg/pages/bg/buyer-profile 

                  На   12.10.2018. г.  в  10.00 часа, в зала № 3, в сградата на ВАС,  с 

адрес гр. София,  бул. „Александър Стамболийски“    № 18, в изпълнение 

на Заповед №2528/12.10.2018г. на председателя на ВАС  и  във връзка  с 

Обява изх.№ 659/18.09.2018г. за възлагане  на обществена поръчка, с  

горепосочения предмет, се проведе   заседание на комисията в пълен 

състав, както следва : 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ :  Петър Владимиров -  и.д. началник  отдел  ИСКСС. 

                ЧЛЕНОВЕ : 

                1. Даниел  Карапанчев-    системен администратор отдел ИСКСС;  

                2. Надежда  Цветкова –   експерт- софтуерна поддръжка в отдел 

ИСКСС;  

                3.Мариана  Едрева –   експерт- управление на собствеността в 

отдел ФС; 

                4. Красимира  Георгиева -  експерт обществени поръчки в отдел 

ЧРПО.       

                 Запознавайки се  с документите за възлагане на обществената 

поръчка,комисията констатира следното: 

                Съгласно чл. 187,ал.1 от ЗОП  на18.09.2018г.  на електронната 

страница на ВАС в раздел „ Профил на купувача“ е публикувана Обява изх. 

http://www.sac/


№ 659/18.09.2018г.,техническа спецификация и друга информация към 

обявата. В същия ден на Портала на обществените поръчки в АОП е 

изпратена“ Информация за публикувана в  профила на купувача обява на 

обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП под № 

660/18.09.2018г.  

                В Обява изх. № 659/18.09.2018г. е посочен срок за получаване на 

оферти до 15:00ч. на  03.10.2018г.,като е посочено мястото,датата и часът 

на публичното отваряне на офертите. В определения срок  са постъпили 

само две оферти.  С  Информация за публикувана в профила н купувача 

обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП  под № 

718/04.10.2018г. е определен нов срок до   12:00ч. на  11.10.2018г. на 

основание чл. 188,ал.2 от ЗОП.  И в този срок не са постъпили други 

оферти. 

               На основание чл. 103 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и 

чл. 54 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки 

/ППЗОП/ в изпълнение на  горецитираната  заповед на  председателя  на 

ВАС, комисията  проведе  публично заседание  по   отваряне на офертите, 

постъпили в регистратурата на ВАС. 

                На заседанието присъстваха упълномощени представители  на 

участниците:  

                 1.Благовеста Георгиева Апостолова ,  упълномощен представител 

на  „ СИЕНСИС“ АД; 

                2. Живко Христов Христов,   упълномощен представител на „АДЛ“ 

ООД. 

 

               I. В изпълнение на поставените й задачи комисията извърши 

следното: 

1. Председателят на комисията прие описа от входящия регистър на  ВАС  

на постъпилите оферти, съдържащ  данните по чл. 48,ал.1 от ППЗОП. 

2. Председателят на комисията прочете Заповед №2528/12.10.2018г.   за 

назначаване членовете на комисията, както и входящия номер, дата,часът, 



имената на участниците подали оферти, съгласно описания подробно по-

горе опис от входящия регистър, след което съставът на комисията 

подписа   декларации, съгласно чл.103,ал.2 от ЗОП и чл.51,ал.13 от ППЗОП. 

3. Комисията констатира, че в определения срок за подаване на оферти, 

съгласно Обявата за поръчката, са постъпили  2  бр. оферти, както следва : 

1.Оферта от „АДЛ“ООД, с вх. № 15974/03.10.2018г.- 13,35 ч.                                                    

2. Оферта   от  „Сиенсис“ АД, с вх. №   15975/03.10..2018г.-13,48 ч.  

 и, че всички оферти са представени в запечатани, непрозрачни опаковки, 

върху  които са отразени: наименованието на участника, адрес за 

кореспонденция и обособените позиции, за които се подават документите, 

регистрационния/входящия/ номер  на ВАС и часа на подаване на 

офертата  и  съответно са оформени и представени съобразно 

изискванията на чл. 47, ал.1 и ал.2 от ППЗОП и изискванията на 

Възложителя. 

 

            На основание чл.54,ал.2,ал.3 и ал.4 и ал.5 от ППЗОП, работата на 

комисията продължи с отварянето на офертите , по реда на тяхното 

постъпване,а именно : 

             1. Оферта на „ АДЛ“ ООД, със седалище и адрес  на управление 

гр.София, ул. „Дукатска  планина“  №16, представлявано от управителя 

г-н Лука  Групчев, с предложена обща цена за изпълнение на  Обособена 

позиция № 1“Доставка на принтери и скенери за нуждите на ВАС“ 

39 600 лв. без ДДС.  

            Комисията оповести и провери описа на документите и 

информацията, съдържащи се в офертата за участие в  способа за 

възлагане  на поръчката , а именно:  

 1. Списък на документите и информацията, съдържаща се в офертата –  

оригинал, подписан лично от управителя на дружеството                

2.Представяне на участника- оригинал, подписано лично от управителя на 

дружеството. 



 3. Заявление за участие на „АДЛ“ ООД- оригинал, подписан лично от 

управителя на дружеството- 

 4. Заявление за участие на „ Инфо- АДЛ“ ООД- оригинал, подписано лично 

от управителя на дружеството. 

  5. Декларация за  съгласие за предоставяне на капацитет - оригинал, 

подписана лично от управителя на „ Инфо- АДЛ“ ЕООД , с приложени към 

нея: 7 бр. заверени сертификати на сервизните инженери за преминато 

сервизно обучение  за предложените модели на периферна техника; 

описание на системата  за приемане и обслужване на сервизни заявки и на 

системата за  сервизна поддръжка на „ Инфо- АДЛ“ ЕООД- оригинал, 

сертификат ISO 9001:2015 на „ Инфо- АДЛ“ ЕООД- заверено копие; 

оторизационно писмо изх. № 2245/28.09.2018г. от „Ксерокс България“ 

ЕООД- оригинал;  оторизационно  писмо  изх. № 294/27.09.2018г. от  СД  

„Адиком- Василев и сие“- оригинал.   

6. Предложение за изпълнение на  поръчката- оригинал , подписано от 

управителя на дружеството с приложения : таблица  за съответствие на 

предлаганата компютърна техника, брошури на предложените модели 

принтери и скенери, образец на протокол за извършена дейност по 

гаранционно сервизно обслужване, гаранционни карти на предлаганата  

техника, списък на оторизираните сервизи. 

7. Декларация по чл. 54,ал.1,т.1,2 и 7 от ЗОП- 3 бр. оригинали,  подписани 

от управителите на дружество „ АДЛ“ ООД.  

 8. Декларация по чл. 54,ал.1,т.1,2 от  ЗОП- 2 бр. оригинали, подписани от 

управителите на дружество „ Инфо-АДЛ“ ЕООД. 

  9. Декларация по чл. 54,ал.1,т. 3-т.6  от ЗОП – 2 бр. оригинали, подписани 

от  управителите на „ АДЛ“ООД  и „ Инфо- АДЛ“ ЕООД. 

  10.Декларация за приемане на клаузите на проекта на договора -

оригинал, подписана от управителя на дружеството.  

  11.Декларация за срок на валидност на офертата – оригинал, подписана 

от управителя на дружеството. 



 12.Декларации по чл. 39, ал.3,т.1,б“д“ от ППЗОП- оригинали  , подписани 

от управителите на „ АДЛ“ООД и „ Инфо- АДЛ“ ЕООД. 

13.Ценово предложение- оригинал, подписано от управителя на 

дружеството. 

14.Декларация по чл.3,т.8 и чл.4 от  Закона за икономическите и 

финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикиции  с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици- 5 бр.оригинали, , подписани от управителите 

на „ АДЛ“ООД и „ Инфо- АДЛ“ ЕООД. 

15.Декларация по чл. 59,ал.1,т.3 от ЗМИП- 2бр. оригинали, , подписани от 

управителите на „ АДЛ“ООД и „ Инфо- АДЛ“ ЕООД. 

16. Документи,които доказват съответствие с изискванията за лично 

състояние и технически възможности и квалификация на участниците:  

- декларация, съдържаща списък на доставките- оригинал, подписана от 

управителя заедно с 4 бр.копия на доказателства за извършени доставки 

-оторизационни писма от „Ксерокс България“ ЕООД  и  СД „АДКОМ-

Василев и Сие“, официални представители на производителите на 

предлаганата техника,  издадени на „АДЛ“ ООД- оригинали 

- сертификати за управление на качеството по ISO 9001:2008 издадени на 

производителите Самсунг Електронигс и Авижън/Суджоу/Ко.,ЛТД- заверни 

копия 

-декларации за съответствие,доказващи че предлаганото оборудване  

имат степен на защита и електромагнитна съвместимост – заверени копия 

- декларация, че доставеното оборудване ще бъде ново,неупотребявано и 

в актуалната производствена листа на производителя за 2018/2019 г.- 

оригинал,подписана от управителя на дружеството 

- декларация,че „АДЛ“ ООД ще осигури  гаранционно,сервизно и 

извънгаранционно обслужване от сертифициран персонал- оригинал, 

подписана  от управителя на дружеството. 



- декларация,че „ АДЛ“ООД разполага с център за техническа 

поддръжка/сервизна база на територията на град София – оригинал, 

подписана от управителя на дружеството 

- декларация,че „АДЛ“ ООД ще осигури гаранционна поддръжка на 

доставеното оборудване за срок не по-малък от изискванията  по 

техническата спецификация- оригинал,подписана от управителя на 

дружеството 

-  сертификат за управление на качеството по ISO 9001:2015 на “АДЛ“ООД   

           Членовете на комисията подписаха  техническото  и ценовото    

предложение на участника. 

             Председателят на комисията предложи на  присъстващия  

представител на „Сиенсис „ АД да подпише техническото предложение и 

ценовото предложение  на „АДЛ“ ООД , като  същият   се възползва от 

предоставеното  право. 

 

          2.Оферта  на“Сиенсис“ АД със седалище и адрес на управление,град 

София ул. „Лерин“ № 44-46, представлявано от управителя г-н Николай 

Медаров , с предложена  цена за изпълнение на обособена позиция № 2 

„Доставка на сървър и токозахранващи устройства за нуждите  на 

ВАС“ 15 450 лв. без ДДС. 

         Комисията оповести и провери описа на документите и 

информацията, съдържащи се в офертата за участие в  способа за 

възлагане  на поръчката , а именно:   

1. Списък на документите и информацията, съдържаща се в офертата –  

оригинал, подписан лично от управителя на дружеството. 

 2.Представяне на участника- оригинал, подписано лично от управителя на 

дружеството.   

3. Заявление за участие на „Сиенсис“ АД- оригинал, подписано лично от 

управителя на дружеството.  



 4 . Предложение за изпълнение на  поръчката- оригинал , подписан от 

управителя на дружеството с приложения : таблица  за съответствие на 

предлаганата компютърна техника, брошури и техническа информация на 

предложените модели сървър и токозахранващи устройства, 

квалификацията на екипа от сертифицирани специалисти за изпълнение на 

сервизните услуги, структура на сервизната организация и материално-

техническо осигуряване, условия за техническа поддръжка и консултански 

услуги, техническо описание на процедурата по  сервизно обслужване,  

списък на оторизираните сервизи. Оторизационни писма изх. 

№1369/02.10.2018г. от  Hewlett Packard и от Delta Electronics от 26.09.2018 

г. за продажба и сервизиране на предлаганата техника, декларация от 

управителя на дружеството ,че производителите на предложената от 

„Сиенсис“ АД техника имат официално представителство на територията 

на Република България. 

 5. Декларация по чл. 54,ал.1,т.1,2 и 7 от ЗОП- 3 бр. оригинали,  подписани 

от управителя и членовете на СД на дружество „Сиенсис“ АД. 

 6. Декларация по чл. 54,ал.1,т.3-6 от ЗОП- 2 бр. оригинал, подписана от 

управителите на дружество „ Сиенсис“ АД. 

 7. Декларация за приемане на клаузите на проекта на договора-оригинал, 

подписана от управителя на дружеството.  

8.Декларация за срок на валидност на офертата – оригинал, подписана от 

управителя на дружеството. 

9.Декларация по чл. 39,ал.3,т.1,б“д“ от ППЗОП- оригинал  , подписана от 

управителя на дружеството.  

10. Ценово предложение- оригинал, подписано от управителя на 

дружеството. 

11. Декларация по чл.3,т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и 

финансови отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикиции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици – 3 бр. оригинали, , подписана от управителя на 

дружеството и членовете на СД. 



12.Декларация по чл. 59,ал.1,т.3 от ЗМИП-  оригинал, , подписана от 

управителя на дружеството. 

13. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от 

ЗПКОНПИ,подписана от управителя на дружеството. 

14. Документи,които доказват съответствие с изискванията за лично 

състояние и технически възможности и квалификация на участниците:  

- сертификати за управление на качеството по ISO 9001:2015,  издадени на 

„Сиенсис“- заверено копие, Hewlett Packard и  Delta Electronics – копия. 

- декларация, че доставеното оборудване ще бъде ново,неупотребявано и 

в актуалната производствена листа на производителя за 2018/2019 г.- 

оригинал,подписана от управителя на дружеството 

- декларация,че „Сиенсис “ АД ще осигури  гаранционно,сервизно и 

извънгаранционно обслужване от сертифициран персонал- оригинал, 

подписана  от управителя на дружеството. 

- декларация,че „ Сиенсис “ АД ще осигури гаранционна поддръжка на 

доставеното оборудване за срок не по-малък от изискванията  по 

техническата спецификация- оригинал,подписана от управителя на 

дружеството. 

           Членовете на комисията подписаха  техническото  и ценовото    

предложение на участника. 

             Председателят на комисията предложи на  присъстващия  

представител на „АДЛ „ ООД да подпише техническото предложение и 

ценовото предложение  на „Сиенсис“ АД , като  същият   се възползва от 

предоставеното  право. 

          С гореописаните действия на комисията приключи публичната част от 

заседанието. 

 

            II. На закрити заседания, проведени в периода между   15.10.2018 г . 

до   19.10.2018 г.   в  сградата на  ВАС  , комисията, в обявения състав 



продължи своята работа по проверка за съответствието на предложените в 

офертите на участниците  документи с условията на участие. 

               1. Разглеждане на документите на участника „ АДЛ“ ООД 

относно съответствието им с изискванията за лично състояние и 

критериите за подбор на възложителя, посочени в Обявата и  

документацията за участие.           

              Комисията   установи   следното :  

               Участникът  има изпълнени дейности с еднакъв или сходен 
предмет на поръчката с предишни възложители или постоянни партньори, 
които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, 
изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата.  
         
             Участникът е   представил  документи за оторизация  за 
разпространение и продажба на оферираната техника, издадена от 
производителя или от ексклузивен/официален представител на 
производителя за България . 

 
             Предлаганото оборудване следва ще бъде произведено съгласно 
прилагането на стандарта за качество БДС EN ISO 9001:2008  с обхват, 
сходен с предмета на поръчката. 
             Представени са изискваните  от възложителя:  
               -декларация, че доставеното оборудване ще бъде ново, 
неупотребявано и в актуалната производствена листа на производителя за 
2018/2019 година; 
          
              -декларация за осигуряване на гаранционно, сервизно и 
извънгаранционно обслужване от сертифициран персонал за техническото 
оборудване;  
              -декларация  за осигуряване  на гаранционна поддръжка на 
доставеното оборудване за срок не по-малък от изисквания по 
техническата спецификация. - 
               Участникът  разполага с център за техническа поддръжка 
/сервизна база/, на територията на град София, работещ 24 часа в 
денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, както и работеща 
система за проследяване на проблеми (trouble ticket) с ясна схема на 
реакция и своевременно отстраняване на възникнали проблеми.  
Участникът  е  представил. документ, детайлно описващ предлаганата от 



него поддръжка с описани начин на заявяване на проблеми и варианти за 
ескалирането им  
 
              Участникът в процедурата  прилага система за контрол на 
качеството, в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2015, с обхват в 
областта на информационните технологии  
               

              След като разгледа подробно  представените от участника 

документи по чл. 39,ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията 

към личното състояние и критерии за подбор,комисията констатира, 

че те съответстват изцяло по обем и съдържание на изискванията на 

възложителя и допуска участника, до разглеждане на техническото 

му предложение. 

              Решението на комисията е взето единодушно. 

 

               2. Разглеждане на документите на участника „ Сиенсис“ АД 

относно съответствието им с изискванията за лично състояние и 

критериите за подбор на възложителя, посочени в Обявата и  

документацията за участие.           

              Комисията   установи   следното :  

               Участникът  има изпълнени дейности с еднакъв или сходен 
предмет на поръчката с предишни възложители или постоянни партньори, 
които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, 
изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата.  
         
                 Участникът е   представил  документи за оторизация  за 
разпространение и продажба на оферираната техника, издадена от 
производителя или от ексклузивен/официален представител на 
производителя за България . 

 
             Предлаганото оборудване ще бъде произведено съгласно 
прилагането на стандарта за качество БДС EN ISO 9001:2008  с обхват, 
сходен с предмета на поръчката. 
             Представени са  изискваните  от възложителя:  



               -декларация, че доставеното оборудване ще бъде ново, 
неупотребявано и в актуалната производствена листа на производителя за 
2018/2019 година;          
              -декларация за осигуряване на гаранционно, сервизно и 
извънгаранционно обслужване от сертифициран персонал за техническото 
оборудване;  
              -декларация  за осигуряване  на гаранционна поддръжка на 
доставеното оборудване за срок не по-малък от изисквания по 
техническата спецификация.  
               Участникът  разполага с център за техническа поддръжка 
/сервизна база/, на територията на град София, работещ 24 часа в 
денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, както и работеща 
система за проследяване на проблеми (trouble ticket) с ясна схема на 
реакция и своевременно отстраняване на възникнали проблеми. . 
Участникът е  представил документ, детайлно описващ предлаганата от 
него поддръжка с описани начин на заявяване на проблеми и варианти за 
ескалирането им.  
 
                 Участникът в процедурата  прилага система за контрол на 
качеството,  в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2015 с обхват в 
областта на информационните технологии  
               

                След като разгледа подробно  представените от участника 

документи по чл. 39,ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията 

към личното състояние и критерии за подбор,комисията констатира, 

че те съответстват изцяло по обем и съдържание на изискванията на 

възложителя и допуска участника, до разглеждане на техническото 

му предложение. 

               Решението на комисията е взето единодушно. 

 

             III. На основание чл. 56,ал.2 от ППЗОП, комисията  продължи 

своята работа в подробен преглед на съдържанието на офертите на 

допуснатите участници в частта на техническото им предложение за 

установяване на съответствието им с техническата  на Възложителя в 

документацията за обществена  поръчка. В резултат на това беше 

установено  следното: 



 

            1.Техническо предложение на „АДЛ“ ООД за изпълнение на 

обособена позиция № 1“ Доставка на принтери и скенери за нуждите на 

ВАС. 

           Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на 

поръчката по образец, декларация по чл. 39,ал.3,т.1,буква“в“ по образец, 

декларация по чл.39,ал.3,т.1, буква „г“ по образец. 

          Във връзка с гореизложеното, комисията констатира  следното: 

           След преглед от комисията на техническото предложение на 

участника, същото отговаря на  техническата спецификация на 

възложителя и на поставените условия и изисквания за изпълнение на 

поръчката съгласно документацията на обществената поръчка. 

           На база на направените констатации, комисията взе единодушно 

следното решение: 

            Във връзка с гореизложеното , комисията приема, че техническо 

предложение на участника отговаря на поставените изисквания и условия 

за изпълнение на поръчката, съгласно техническата спецификация на 

възложителя и допуска до оценяване и класиране  офертата  на  

участника „ АДЛ“ООД.    

 

             2.Техническо  предложение  на  „Сиенсис“АД  за  изпълнение на     

Обособена позиция №2 „Доставка на сървър и токозахранващи 

устройства  за  нуждите  на  ВАС“. 

             Участникът е представил техническо предложение за изпълнение 

на поръчката по образец, декларация по чл. 39,ал.3,т.1,буква“в“ по 

образец, декларация по чл.39,ал.3,т.1, буква „г“ по образец. 

             Във връзка с гореизложеното, комисията констатира  следното: 

              След преглед от комисията на техническото предложение на 

участника, същото отговаря на техническата спецификация на Възложителя 

и на поставените условия и изисквания за изпълнение на поръчката 

съгласно документацията на обществената поръчка. 

             На база на направените констатации, комисията взе единодушно 

следното решение: 



             Във връзка с гореизложеното ,комисията приема, че техническо 

предложение на участника отговаря на поставените изисквания и условия 

за изпълнение на поръчката, съгласно техническата спецификация на 

възложителя и допуска до оценяване и класиране на офертата на 

участника „Сиенсис “АД.  

  

         IV.   Водена от  горното  и спазвайки  разпоредбите на  ЗОП и ППЗОП 

и предвид избрания критерий за оценка“ икономически най- изгодната 

оферта , а критерии за възлагане  е „най-ниска цена“ ,комисията предлага 

следното класиране: 

 

         1. за изпълнение на обособена позиция №1“Доставка на принтери и 

скенери за нуждите на ВАС“ 

           първо място : „ АДЛ“ ООД с предложена цена 39 600 лв. без ДДС. 

 

           2. за изпълнение на обособена позиция №2 „Доставка на сървър и 

токозахранващи  устройства  за  нуждите на ВАС“ 

           първо място:„ Сиенсис“ АД с предложена цена 15 450 лв. без ДДС. 

 

 

         V. Комисията единодушно предлага на възложителя да избере 

изпълнител по обява с предмет „Доставка на компютърна и периферна 

техника за нуждите на Върховния административен съд и гаранционна 

поддръжка“ по : 

 

                  Обособена позиция №1 „Доставка на принтери, скенери и 

многофункционално устройство за нуждите на ВАС“,  “АДЛ“ ООД, предвид 

обстоятелството,че участника е подал оферта, която отговора на 

изискванията на възложителя, заложени в документацията за участие в 

поръчката; 

 

                 Обособена позиция № 2 „Доставка на сървър и токозахранващи 

устойства за нуждите на ВАС“ , „Сиенсис“ АД, предвид обстоятелството,че 

участника е подал оферта, която отговора на изискванията на 

възложителя, заложени в документацията за участие в поръчката. 



                    Настоящият протокол е съставен  и подписан  от  комисията на 

24.10.2018г., в съответствие с  чл. 97, ал.4 от ППЗОП и в изпълнение на т.4 

от Заповед № 2528/12.10.2018 г. се  предава   на възложителя за 

утвърждаване заедно с цялата документация  на  обществената  

поръчката. 

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ :   …………/–п–/……………………. 

                                                                                  /Петър Владимиров / 

                                                 ЧЛЕНОВЕ : 

                                                                             1. …………/–п–/…………………………. 

                                                                                  /Даниел  Карапанчев /  

                                                                             2. …………/–п–/………………………….. 

                                                                                 /Надежда  Цветкова /  

                                                                             3. …………/–п–/………………………… 

                                                                                  /Мариана  Едрева /  

                                                                             4. …………/–п-/………………………… 

                                                                               /Красимира  Георгиева/      

            

УТВЪРДИЛ : 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ………/–п–/……   

Георги  Чолаков 

Председател на Върховния 

административен съд 

Дата :  25.10.2018 г.  

Забележка : Всички подписи са  заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД  



 


