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П Р О Т О К О Л  № 5 

 
Днес, 23.04.2020г., в 10:00 часа, в сграда Ректорат на ПУ „Паисий 

Хилендарски”, гр. Пловдив, ул. „Цар Асен” № 24, се проведе заседание на 

Комисия, назначена със Заповед № Рзз-433/28.01.2020г на Ректора  на  ПУ „Паисий 

Хилендарски” гр. Пловдив за разглеждане и оценка на офертите и класиране на 

участниците в открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на оборудване за 

научноизследователска дейност по работни пакети  6, 7, 10, 11 и 12 за ПУ 

„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по обособени позиции – етап 3а1”,  

открита с Решение № Рзз-6989/17.12.2019г. на Ректора на ПУ „Паисий 

Хилендарски” и уникален идентификационен номер в РОП  00858-2019-0009 по 

Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност 

„Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)”, финансиран от Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансиран 

от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове”. 

 

На основание Глава пета, раздел VIII  от ППЗОП и в изпълнение на Заповед 

№ Рзз-433/28.01.2020г. на Ректора  на  ПУ „Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, 

Комисията започна работата си на публино заседание в състав:  

Председател: Румен Кирилов Киров – помощник ректор; 

        Членове: 1. Иво Костадинов Кемалов – с квалификация юрист  

          2. проф. д-р Илия Николов Илиев-  биохимик 

           3. проф. д-р Балик Маломиров Джамбазов – клетъчен биолог 

       4. доц. д-р Мария Георгиева Марудова-Живанович- физик 

       5. доц. д-р Нина Димитрова Димчева – физикохимик 

       6. Лиляна Велиянова Шаламанова – експерт „ОП“  
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На основание чл.72, ал.3 от ЗОП комисията е насрочила настоящото 

заседание за разглеждане на изисканите писмени обосновки по чл.72, ал.1 от ЗОП 

от участниците:  

„РИДАКОМ“ ЕООД за обособена позиция № 15;  

„ЛАБИМЕКС“ АД за обособена позиция № 16 и за обособена позиция № 23. 

 

I. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДСТАВЕНИ ПИСМЕНИ ОБОСНОВКИ 

 

1. Писмена обосновка на  „РИДАКОМ“ ЕООД.   

Комисията установи, че Искането за представяне на писмена обосновка за 

начина на формиране на предлажената цена по обособена позиция № 15 е 

изпратено на този участник на 26.03.2020 г. и е получено от него на 26.03.2020 г., 

видно от приложената обратна разписка. Представената от „РИДАКОМ“ ЕООД 

обосновка  е  постъпила при възложителя на 30.03.2020 г., т.е. в указания срок по 

чл.72, ал.1 от ЗОП, поради което комисията пристъпи към нейното разглеждане.  

В представената обосновка относно предложената цена участникът е посочил, 

че е официален представител на CAPP Denmark за България и като такъв има 

споразумение продуктите на този производител да се предлагат в България на 

преференциални /по-ниски/ цени, в сравнение с други страни с оглед на това, че 

българския пазар е по-слабо платежоспосопобен.  

Посоено е, че стратегията за развитие на „РИДАКОМ“ ЕООД е чрез 

разширяване на пазарния дял, като един от основните механизми за постигане на 

това е предлагането на продукти от най-високо качество на цени, много по-

достъпни от тези на конкурентни фирми.  

Посоено е, че „РИДАКОМ“ ЕООД успява да постигне предлаганите цени 

благодарение на: договор с посочения производител за преференциални /по-ниски/ 

цени на предлаганите продукти за българския пазар; оптимизиране на разходите; 
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минимизиране на разходите за реклама; минимални надценки при формиране на 

продажната цена на предлаганите продукти. 

Участниът е посоил, че е основен доставчик на лабораторно оборудване на 

много лаборатории в страната, както и че не ползва държавна помощ. 

Декларирано е, че ако бъде избран за изпълнител, участникът ще спазва 

всички приложими правила и изиствания, свързани  с опазване на околната среда, 

социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или 

разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, като тези 

фактори са отчетени при формиране на цените в офартата.  

Към представената писмена обосновка не са приложени никакви 

доказателства, които да потвърждават посочените факти и обстоятелства.  

В представената обосновка участникът не е посочил на кои точно хипотези от 

разпоредбана на чл.72, ал.2, т.1-5 се позовава. Изложените обстоятелства за 

наличие на споразумение с производителя за предлагане на неговите продукти в 

България на преференциални /по-ниски/ цени, комисията приема като 

обстоятелство по  чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП.  

След като прецени подробно изложените в обосновката обстоятелства, 

комисията приема, че същата съдържа само аргументи от общ характер, без да е 

налице конкретика, която да обоснове предложената цена. Налице е само 

твърдение, че участникът е официален представител за България на производителя 

CAPP Denmark, без за това обстоятелство да е представено доказателство, поради 

което комисията не може да провери неговата достоверност. Същото се отнася и до 

твърдението, че е налице споразуение между участника е производителя, неговите 

продукти да се предлагат в България на преференциални /по-ниски/ цени. Такова 

споразумение не е представено. Не са посоени конкретни параметри на това 

споразуение, нито конкретни договорени преференциални цени за продутите от 

обособента позиция, за да може комисита да анализира същите и да направи извод, 
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че предложената от участика цена е реална. Само декларирането от страна на 

учаснника, че е официален дистрибутор на производителя за  българския пазар,  

без подробна и конкретна обосновка за това, как това обстоятелство формира 

конкретната цена по обособената позиция, за която е изискана обосновка, не се 

приема от комисията като обективно обстоятелство по смисъла на чл.72, ал.2 от 

ЗОП. Твърднитето, че стратегията на участника за разширяване на пазарния дял 

чрез предлагането на продукти на много по-достъпни цени от тези на конкуретни 

фирми, по никакъв начи не установява как този фактор се отразява конкретно на 

предложената цена. Комисията приема, че ползването на благоприятни договорни 

условия от производителя по отношение на цени и стратегия за разширяване на 

пазарния дял, не съставлява изключително благоприятно обстоятелство само за 

този участник, тъй като принципно всички участници се ползват с преференциални 

договорни условия от производителя. Също така за общи и без конкретика 

комисията прима твърденията, че  участникът успява да постигне предлаганата 

цена благодарение на договор с посочения производител; оптимизиране на 

разходите; минимизиране на разходите за реклама; минимални надценки при 

формиране на продажната цена на предлаганите продукти. В обосновката не са 

изложени конкретни даннни за това в какво се състои оптимизирането на 

разходите, какви са разходи за реклама, каква е надценката при формиране на 

продажната цена, за да може комисията да прецени тези обстоятелства за 

обективни и какво е тяхното отражение на крайната предложена цена за 

продуктите от обособената позиция. В тежест на участника е да установи 

наличието на конкретно/и обстоятелство/а, правещо/и предложената цена 

обоснована, обективна и реално изпълнима, т. е. такава, при която  да няма 

съмнения, че договорът ще бъде изпълнен от страна на изпълнителя. 

Установяването на тази обстоятества трябва да се извърши не само чрез тяхното 

описание, а чрез представянето на конкретни доказателста, като липсата на такива 
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или тяхната недостатъчност е основание за отхвърляне на предтавената писмена 

обоснова.  В настоящият случай учасникът не е представил никакви конткретни 

доказателства, поради което комисията не приема представената писмена 

обосновка и  предлага за отстраняване офертата на „РИДАКОМ“ ЕООД по 

обособена позиция № 15.    

 

2. Писмена обосновка на „ЛАБИМЕКС“ АД. 

Комисията установи, че Искането за представяне на писмена обосновка за 

начина на формиране на предлажената цена по обособена позиция № 15 и 

обособена позиция № 23 е изпратено на този участник на 07.04.2020 г. и е 

получено от него на 08.04.2020 г., видно от приложената обратна разписка. 

Представената от „ЛАБИМЕКС“ АД обосновка  е  постъпила с куриерска пратка 

при възложителя на 13.04.2020 г., т.е. в указания срок по чл.72, ал.1 от ЗОП, поради 

което комисията пристъпи към нейното разглеждане.  

В пратката се съдържа само писмена обосновка за предлаганата цена по 

обособена позиция № 23.  

В пратката липсва писмена обосновка за предлаганата цена по обособена 

позиция № 16, като такава не е представена и допълнително в срок до 22.04.2020 г.  

С оглед на горното комисията предлага за отстраняване офертата на 

„ЛАБИМЕКС“ АД за обособена позиция № 16. 

Комисията пристъпи към разглеждане на обосновката по обособена позиция 

№ 23.  

В представената обосновка относно предложената цена участникът е посочил, 

че е официален представител /оторизирана дистрибутор/ на множество фирми, сред 

които й VWR International, който е производител на предложеното от участника 

оборудване.  Посочено е, че участникът получава от всички производители 

изключително конкуретни цени и допълнителни отстъпки, което му дава 
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възможност да предложи преференциални /по-ниски/ цени на предлаганите 

продукти за  българския пазар. За предложения по тази обособена позиция продукт 

е предложена цена, при която отстъпката е предоставена на клиента.  

Като допълнителен фактор, който  миниминизира разходите е посочено 

обстоятелството, че офисът, складът и превозните средства, с които се извършват 

доставките на продуктите са собственост на „ЛАБИМЕКС“ АД.  

Декларирано е, че при участника функционират ефикасни работни звена, 

което позволява рационално калкулиране на предлоените цени.  

Посочено е, че формилането на бюджета по сделката е базирано единствено 

на преките операивни разходи по реализиране на сделката и е изчистено от всички 

рекламни, промоционални и административни разходи.  

Посоено е, че фирма „ЛАБИМЕКС“ АД успешно предлага продуктите на 

цитиранште в обоснвката производители повче от 15 години, като един от 

основните механизми за постигане на това е предлагането на продукти от най-

висико качество на достъпни цени.  

Декларирано е, че при изпълнение на своите договори участникът спазва 

всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на оклоната среда, 

социалното и трудовото право.  

Към представената писмена обосновка като доказателства са представени: 

оторизационно писмо на VWR International от 04.02.2020 г.и договор за наем 

на недвижим имот от 01.01.2019 г. 

В представената обосновка участникът не е посчил на кои точно хипотези от 

разпоредбана на чл.72, ал.2, т.1-5 се позовава. Изложените обстоятелства за 

получаване от производители на изключително конкуретни цени и допълнителни 

отстъпки, комисията приема като обстоятелство по  чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП.  

След като прецени подробно изложените в обосновката обстоятелства, 

комисията приема, че същата съдържа само аргументи от общ характер, без да е 
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налице конкретика, която да обоснове предложената цена. Налице е само 

твърдение, че участникът е официален представител за България на производителя 

VWR International, без за това обстоятелство да е представено доказателство, 

поради което комисията не може да провери неговата достоверност. От 

представеното оторизационно писмо на  VWR International от 04.02.2020 г., не 

може да се направи извод, че участникът е официален представител за България на 

този производител. В писмото само се съдържа само оторозация участникът да 

подаде оферта и продава, да инсталира, да въвежда в експлоатация и т.н, всички 

продукти на този производител. Не е посочено, че участникът е официален 

представител за България, нито че само той е оторизиран за тази дейност, нито 

къде да подаде оферта. Оторизационто писмо е от дата 04.02.2020 г., а офертата на 

участника е подадена на 27.01.2020 г. Т.е., към момента на подаването участникът е 

нямал такава оторизицация от производителя.  

От участника не са посочени конкретни данни относно твърдението му, че 

получава от производителя конкуретни цени и допълнителни отстъпки, нито са 

представени доказателства в тази насока. Такива не се съдържат и в 

оторизационното писмо, което и издадено след представяне на офертата. Липсата 

на посочени конкретни параметри на договорени с производителя конкуретни цени 

и допълнителни отстъпки, не дава въжможност на комисията да анализира същите 

и да направи обоснован извод, че  предложената от участика цена е реална, нито да 

провери твърдението на участника, че за тази обособена пазиция тези отстъпки са 

предоставени на възлоителя. Само декларирането от страна на участника, че е 

официален представител на производителя за  българския пазар,  без подробна и 

конкретна обосновка за това, как това обстоятелство формира конкретната цена по 

обособената позиция, за която е изискана обосновка, не се приема от комисията 

като обективно обстоятелство по смисъла на чл.72, ал.2 от ЗОП.  Комисията 

приема, че ползването на благоприятни договорни условия от производителя по 
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отношение на цени и отстъпки не съставлява изключително благоприятно 

обстоятелство само за този участник, тъй като принципно всички участници се 

ползват с преференциални договорни условия от производителя.  

Също така за общи и без конкретика, комисията прима твърденията на 

участника, че допълнителен фактор, който който  миниминизира разходите е 

обстоятелството, че офисът, складът и превозните средства, с които се извършват 

доставките на продуктите са негова собственост. В обосновката не са изложени 

конкретни даннни за това в какво се състои минимизирането на разходите, за да 

може комисията да прецени тези обстоятелства за обективни и какво е тяхното 

отражение на крайната предложена цена за продуктите от обособената позиция. 

Също така не са представени и доказателства за наличие на каквато и да било 

собственост. Във връзка с твърдението за собствени офис и склад комисията 

извърши справка в Имотен регистър. От справката се установи, че участникът не 

притежава недвижими имоти, каквито са офисът и склада. Единствената сделка с 

недвижим имот, която е извършена от участника е на 29.09.2017 г., като с 

нотариален акт № 85, том 145, № от описна книга 46071/29.09.2019 г., участникът е 

продал надиим имот, а не е закупил такъв. Или твърдениата в обоснвоката 

относоно наличието на собственост на неверни. Приложения към обосновката 

договор за наем от 01.01.2019 г., също опровергава твърдението на участника за 

наличие на собствен офис. По този договор участника е наел недвижим имот, 

който съгласно т.2 от договора ще се ползва от наемателя /участника/ за офис.  

На следващо място комисията намира за общи и без конкретика твърденията 

в обосновката, че формирането на бюджета по сделката е базирано само на преките 

оперативни разходи, без да включва рекламни, промоционални и административни 

разходи. В обосновката не се съдържа посочване на това кои са преките разходи по 

сделката и какъв е техния размер, за да може да се направи обоснована преценка за 

реалност на предложената цена.  
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В тежест на участника е да установи наличието на конкретно/и 

обстоятелство/а, правещо/и предложената цена обоснована, обективна и реално 

изпълнима, т. е. такава, при която  да няма съмнения, че договорът ще бъде 

изпълнен от страна на изпълнителя. Установяването на тази обстоятества трябва да 

се извърши не само чрез тяхното описание, а чрез представянето на конкретни 

доказателста, като липсата на такива или тяхната недостатъчност е основание за 

отхвърляне на предтавената писмена обоснова.  В настоящият случай учасникът не 

е представил конткретни доказателства, които да установят изложените 

обстоятелства, поради което комисията не приема представената писмена 

обосновка и  предлага за отстраняване офертана на „ЛАБИМЕКС“ АД по 

обособена позиция № 23.    

 

II. Комисията продължи работата си с изготвяне на оценка по показателя 

„Предложена цена” (Пц) и Комплексна оценка – Ко на участниците за обособена 

позиция № 16. В Протокол № 4 от .... комисията е посочила, че тези оценки ще се 

извършат след представяне и разглеждане на писмената обосновка на 

„ЛАБИМЕКС“ АД по тази обособена позиция. Соглед предлагането за остраняване 

на този участнки от тази обособена позиция, оценките се извършиха само на 

офертите на участниците „БИОСИТЕМИ“ ООД  и „ЛАБТЕХ“ ЕООД.  

 

1. Ценово предложение по обособена позиция № 16 на „ЛАБТЕХ“ ЕООД. 

 Ценовото предложение на „ЛАБТЕХ“ ЕООД е 15 180 лева без ДДС.  

Съгласно утвърдената методика оценката по Показателя „Предложена цена” 

(Пц) се определя, като се изчисли съотношението между най-ниската цена, 

предложена от участник, и цената, предложена от участника, чиято оферта се 

оценява, по следната формула:   
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              Цмин 

Пц = ---------------  х40, където: 

              Цуч 

Цмин е най-ниската цена, предложена от участник; 

Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се оценява; 

„40” е  коефициент на относителната тежест на Показателя „Предложена 

цена” (Пц). 

С оглед конкретното предложение и съгласно посочената методика, оценката 

по показателя „Предложена цена” (Пц) е както следва: 

            

       15 180 

Пц = ---------------  х40 = 40 

          15 180 

За предложената цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка по 

обособена позиция № 16, участникът „ЛАБТЕХ“ ЕООД  получава 40 точки. 

Комисията определи „Комплексна оценка” - Ко на офертата, която се 

изчислява по следната формула:  Ко = Пц +Птх, където Пц е оценка по показателя 

„Предложена цена”, а Птх е оценка по показателя „Технически характеристики”.  

 

Ко = 40 + 60 = 100 точки 

 

Комисията определя „Комплексна оценка” - Ко от 100 точки на офертата 

на „ЛАБТЕХ“ ЕООД  за обособена позиция № 16.   

 

2. Ценово предложение по обособена позиция № 16 на „БИОСИСТЕМИ“ ООД. 

 Ценовото предложение на „БИОСИСТЕМИ“ ООД  е 17 000 лева без ДДС.  
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Съгласно утвърдената методика оценката по Показателя „Предложена цена” 

(Пц) се определя, като се изчисли съотношението между най-ниската цена, 

предложена от участник, и цената, предложена от участника, чиято оферта се 

оценява, по следната формула:   

 

               Цмин 

Пц = ---------------  х40, където: 

              Цуч 

Цмин е най-ниската цена, предложена от участник; 

Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се оценява; 

„40” е  коефициент на относителната тежест на Показателя „Предложена 

цена” (Пц). 

С оглед конкретното предложение и съгласно посочената методика, оценката 

по показателя „Предложена цена” (Пц) е както следва: 

            

       15 180 

Пц = ---------------  х40 = 35.717 

          17 000 

За предложената цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка по 

обособена позиция № 16, участникът „БИОСИСТЕМИ“ ООД  получава 35.72 

точки /закръглени до втори знак, съгласно методика за оценка/. 

Комисията определи „Комплексна оценка” - Ко на офертата, която се 

изчислява по следната формула:  Ко = Пц +Птх, където Пц е оценка по показателя 

„Предложена цена”, а Птх е оценка по показателя „Технически характеристики”.  

 

Ко = 35.72 + 60 = 95.72 точки 
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Комисията определя „Комплексна оценка” - Ко от 95.72 точки на 

офертата на „БИОСИСТЕМИ“ ООД  за обособена позиция № 16.   

 

 

III. Комисията извърши оконателно класиране по обособени позиции, както 

следва:  

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

1. „ЛАБТРЕД В и А“ ООД – Ко =100 точки 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

1. „АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС“ ЕООД – Ко = 91.11 точки 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 

1. „АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС“ ЕООД – Ко = 100 точки 

2.  „РСР“ ЕООД – Ко = 99.72 точки  

3. „РИДАКОМ“ ЕООД– Ко = 99 точки 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 

1. АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС“ ЕООД – Ко = 100 точки 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 

1. „АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС“ ЕООД – Ко = 100 точки 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 

1. „АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС“ ЕООД – Ко = 100 точки 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 

1. „ЛАБИМЕКС“ АД – Ко = 100 точки 

2. „ДИАХИМ“ ЕАД – Ко = 81.41 точки 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 

1. „ЛАБТЕХ“ ЕООД - Ко = 100 точки  

2. „РСР“ ЕООД – Ко = 78.21 точки  

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 

1. „КОНТРОЛА ИТ“ ООД– Ко = 100 точки  

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 

1. „ЛАБТРЕЙД В и А“ ООД– Ко = 93.33 точки  

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11 

1. „ЛАБТЕХ“ ЕООД – Ко = 60 точки 
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12 

1. „АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС“ ЕООД – Ко = 96 точки 

 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13 

1. „РИДАКОМ“ ЕООД – Ко = 60 точки  

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 

1. „АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД – Ко = 100 точки 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 15 

1.  „ЛАБТЕХ“ ЕООД с предложена цена 4 990 лева без ДДС; 

2. „ДИАХИМ“ ЕАД  с предложена цена 5 048 лева без ДДС; 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 16 

1. „ЛАБТЕХ“ ЕООД - Ко = 100 точки 

2. „БИОСИСТЕМИ“ ООД - Ко = 95.72 точки 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 17 

1. „РИДАКОМ“ ЕООД  – Ко = 100 точки  

 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 18 

1. „ЛАБТЕХ“ ЕООД – Ко = 100 точки  

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 19 

1. „ЛАБТЕХ“ ЕООД – Ко = 100 точки  

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 20 

  Няма подадени оферти  
      

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 21 

1. „ЛАБТЕХ“ ЕООД – Ко = 100 точки  

2. „ЛАБИМЕКС“ АД – Ко = 78.82 точки  

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 22 

 Няма допуснат участник   
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 23 

1. „СИЛА НА ЖИВОТ“  ООД  с предложена цена 4 900 лева без ДДС; 

2. „ЛАБТЕХ“ ЕООД с предложена цена 5 740 лева без ДДС; 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 24 

1. „РИДАКОМ“  ЕООД– предложена цена 2 498 лева без ДДС 

2. „ЛАБИМЕКС“ АД – предложена цена 2 770 лева без ДДС  
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 25 

1. „ДИАХИМ“ ЕАД – Ко =  100 точки   

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 26 

1. „АМЗ“ ООД – Ко = 100 точки 

 

 

IV. С това комисията приключи своята работа по разглеждане и оценяване на 

постъпилите оферти и класиране на участниците в обществената поръчка, като 

резултатите от цялостната й работа ще бъдат отразени в доклад по чл.103, ал.3 от 

ЗОП, който на основание чл.106, ал.1 от ЗОП заедно с протоколите от работата на 

комисията ще бъде представен за утвърждаване от възложителя.  

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове., 

както следва: 
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КОМИСИЯ: 

 

Председател: Румен Кирилов Киров ……………………. 

 

       Членове: 1. Иво Костадинов Кемалов ……………………  

 

                        2. проф. д-р Илия Николов Илиев ……………. 

 

3. проф. д-р Балик Маломиров Джамбазов …………….. 

 

                        4. доц. д-р Мария Георгиева Марудова-Живанович ……………. 

 

                        5. доц. д-р Нина Димитрова Димчева ……………………. 

 

                        6. Лиляна Велиянова Шаламанова ……………………  

 

 

  Подписите са  заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП.   
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