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BG-София: 25 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 831160078
Напоителни системи ЕАД, бул.Цар Борис ІІІ №  136, ет.3, За: Наталия Николова,
България 1618, София, Тел.: 02 8085001, E-mail: n.nikolova@irrigationsystems.bg, Факс:
02 8085022
Място/места за контакт: Дирекция Европроекти и обществени поръчки
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган: http://irrigationsystems.bg.
Адрес на профила на купувача: http://irrigationsystems.bg/profil-na-kupuvacha.html.
Електронен достъп до информация: http://irrigationsystems.bg/2014-10-02-18-24-19/300-
-2016-003-q-.html.

I.1)

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна
информация: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и
допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/
заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация

I.2)

Основна дейност
Обществени услуги
Околна среда

I.3)

Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
НЕ

I.4)

ОписаниеII.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
„Абонаментно обслужване на работниците и служителите „Напоителни системи" ЕАД и
неговите клонове от служба по трудова медицина”

II.1.1)
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Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката
или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 25 (25 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности) 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или
място на предоставяне на услугите: 
Предоставянето на услугите ще се извършват на териториален принцип на адресите на
Централно Управление (гр.София) на Възложителя и неговите клонове, както следват:
клон София (гр.София), клон Струма-Места (гр.Дупница), Мизия (гр.Враца), клон Видин
(гр.Видин), клон Марица (гр.Пловдив), клон Тополница (гр.Пазарджик), клон Черно море
(гр.Варна), клон Бургас (гр.Бургас), клон Шумен (гр.Шумен), клон Долен Дунав (гр.Русе),
клон Среден Дунав (гр.Плевен), клон Средна Тунджа (гр.Сливен), клон Горна Тунджа
(гр.Стара Загора) и клон Хасково (гр.Хасково). 
Код NUTS: BG

II.1.2)

Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или
динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка

II.1.3)

Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Предметът на настоящата общестена поръчка е абонаментно обслужване на работниците
и служителите „Напоителни системи" ЕАД и неговите клонове от служба по трудова
медицина, включващо измерване на фактори на работната среда и организиране и
извършване на профилактични медицински прегледи. Предлаганите от участника услуги
следва да са съобразени с действащото законодателство в областта на трудовата
медицина, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, наредбите към него,
както и останалата нормативна уредба в тази област.

ІІ.1.5)

Общ терминологичен речник (CPV)
85147000

Описание:
Услуги по трудова медицина 

ІІ.1.6)

Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
НЕ

ІІ.1.7)

Обособени позицииII.1.8)
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
НЕ

Информация относно вариантитеII.1.9)
Ще бъдат приемани варианти
НЕ

Количество или обем на поръчкатаII.2)
Общо количество или обем
В Техническата спецификация /Приложение №1/, неразделна част към документацията за
участие, се съдържа подробна информация за видове услуги необходими на Възложителя
относно абонаментното обслужване на работниците и служителите „Напоителни
системи" ЕАД и неговите клонове от служба по трудова медицина, включващо измерване
на фактори на работната среда и организиране и извършване на профилактични

ІІ.2.1)



РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА

ИНФОРМАЦИЯ

медицински прегледи.

Стойност, без да се включва ДДС
400000 BGN
Информация относно опциитеII.2.2)
Опции
НЕ

Информация относно подновяваниятаII.2.3)
Тази поръчка подлежи на подновяване
НЕ

Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнениеІІ.3)
Продължителност в месеци
36

Условия във връзка с поръчкатаIII.1)
Изискуеми депозити и гаранции
A. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 1. Всеки участник представя гаранция
за участие в размер на 2500 (две хиляди и петстотин) лева. 2. Гаранцията за участие може
да бъде под формата на парична сума или банкова гаранция. Участникът избира сам
формата на гаранцията за участие. 3. Когато участникът избере гаранцията за участие да
бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова
гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 180 (сто и осемдесет)
дни считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно
обявлението/решението за промяна за обществената поръчка и да е изрично посочено, че
е за настоящата обществена поръчка. 4. Когато участникът избере да внесе гаранцията за
участие по банков път това следва да стане с платежно нареждане, в което е изрично
посочена процедурата, за която се представя гаранцията. Сумата следва да бъде внесена
по банков път на името на „Напоителни системи” ЕАД, по следната сметка на
Възложителя: Сметка в лева (BGN) Наименование на банката: „ Търговска банка Д” АД,
гр. София. IBAN: BG76DEMI92401000076271 BIC Code: DEMIBGSF 5. Банковите
разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди
и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на
получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата
процедура. 6. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през
който средствата законно са престояли при него. 7. Задържането, усвояването и
освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от
ЗОП. Б. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 1. Участникът, определен за
изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 1 % от прогнозната стойност
на обществената поръчка без ДДС. 2. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по

ІІІ.1.1)



банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът
избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 3. Когато участникът избере
гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде
безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на
валидност - 30 календарни дни след датата на изтичане на срока на изпълнение на
договора. 4. Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път
това следва да стане с платежно нареждане, в което е изрично посочена процедурата, за
която се представя гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името на
„Напоителни системи” ЕАД, по следната сметка на Възложителя: Сметка в лева (BGN)
Наименование на банката: „ Търговска банка Д” АД, гр. София. IBAN:
BG76DEMI92401000076271 BIC Code: DEMIBGSF 5. Банковите разходи по откриването
на гаранциите са за сметка на изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за
сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по
откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранцията да не бъде по-
малък от определения в настоящата документация. 6. Възложителят освобождава
гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли
при него. 7. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за
изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на
разпоредбите, които ги уреждат
Заплащането на дейностите ще се извършва в български лева, по банков път на посочена
от Изпълнителя банкова сметка. Обществената поръчка ще се финансира със собствени
средства на "Напоителни системи" ЕАД. Начина на плащане е залегнал в Проекта на
договор, неразделна част от документацията на Възложителя.

ІІІ.1.2)

Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на
която се възлага поръчката
Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. В случай, че участникът
в процедурата е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице, към офертата се представя оригинал или нотариално
заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва
по безусловен начин да се удостовери, че членовете на обединението/консорциума поемат
солидарна отговорност за участието си в обществената поръчка и за периода на
изпълнение на договора. В документа за създаване на обединение, задължително се
посочва разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите при
изпълнение на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след
подаването на офертата.

ІІІ.1.3)

Други особени условияІІІ.1.4)
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия
НЕ

Условия за участиеІІІ.2)



Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във
връзка с вписването в професионални или търговски регистри

ІІІ.2.1)

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени
изискванията
1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде
всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни
обединения. 2. Участниците в настоящата процедура следва да притежават валидно
удостоверение за регистрация на служба по трудова медицина в Министерство на
задравеопазването, съгласно чл. 25в от Закона за здравословни и безопасни условия на
труд (ЗЗБУТ) и чл.9 от Наредба № 3 от 2008г. за условията и реда за осъществяване
дейността на службите по трудова медицина. За доказване на това обстоятелство,
участниците трябва да представя заверено копие на валидно удостоверение за регистрация
по чл.25г, ал.3 от ЗЗБУТ, издадено от Министъра на здравеопазването. За участниците,
установени в друга държава - членка на Европейския съюз, се представя еквивалентен
документ, издаден от държавата, в която участниците са установени. 3. Не се допуска до
участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице някое от
обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) относно
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2
(предложение първо), т. 2а (предложение първо), т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всички
посочени по-горе обстоятелства се отнасят до всеки от участниците в обединението и
подлежат на деклариране. В случай, че участникът предвижда участие на

подизпълнители, за подизпълнители се прилагат само изискванията по чл. 47, ал. 8 от
ЗОП, относно обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1, б. а- д, т. 2, т.3, т. 4 и ал.5 от ЗОП, но
не се представя декларация в хода на процедурата. 4. Не могат да бъдат самостоятелни
участници в тази процедура свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните
разпоредби на ЗОП или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 24 от
Допълнителните разпоредби на ЗОП. 5. Възложителят отстранява от участие в
обществената поръчка участник, за който намира приложение хипотезата на чл. 3, т. 8 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС) - регистриран в юрисдикция с
преференциален данъчен режим; участник, за когото се установи, че е свързано лице с
дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, както и
участник гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен, ако не е приложима разпоредбата
на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС. 6. Лице, което участва в обединение или е дало
съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да
представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно
физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Отстранява се



от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който е представил
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.
ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ: 1. Съдържание на ПЛИК №  1 „ДОКУМЕНТИ ЗА
ПОДБОР”: 1.1 Списък на документите съдържащи се в офертата /оригинал, Образец №
1/; Забележка: Срещу всеки от изброените документи и информация посочени в списъка,
трябва да бъде указана страницата от офертата, на която се намира. 1.2. Представяне на
участника - /оригинал, Образец №  2/; Забележка: Оригинал или нотариално заверено
копие на документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда
предложението, в случай че това не е законният представител на участника; а при
участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е
посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан
от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; продължава в раздел
VI.3)

Икономически и финансови възможностиІІІ.2.2)
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени
изискванията
Възложителят не поставя изискване за доказване на икономическото и финансовото
състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:
Възложителят не поставя изискване за доказване на икономическото и финансовото
състояние на участниците.

Технически възможностиІІІ.2.3)
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени
изискванията:
1. Участникът следва да представи списък-декларация на услугите изпълнени през
последните 3 (три) години, считано от датата определена като краен срок за подаване на
офертите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката (оригинал, Образец №4).
Под „сходни” с предмета на поръчката услуги следва да се разбира услуги свързани с
обслужване на работници и служители и контрол на фактори на работната среда от
служба по трудова медицина. Към списъка следва да се приложат доказателства за
извършената услуга, под формата на удостоверение или еквивалентен документ, издаден
от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в
който е публикувана информацията за услугата. 2.Участникът следва да представи
списък-декларация на служителите, които ще бъдат на разположение при изпълнение на
поръчката с посочване на образованието, професионалната квалификация и

професионалния опит на лицата. (Образец № 5). 3.Участникът следва да представи
заверено копие на валиден сертификат за акредитация по БДС EN ISO/IEC 17020:2012
или еквивалент за акредитация на Органа за контрол от вид “C”, издаден от ИА
„Българска служба за акредитация” или друг национален акредитационен орган.
Възложителят приема и еквивалентни сертификати, издадени от НОА, установени в



РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

други държави членки. 4. Участникът следва да представи заверено копие на валиден
сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008
или еквивалент. Възложителят приема и еквивалентни сертификати, издадени от
акредитирани органи, установени в други държави членки.

Изисквано минимално/ни ниво/а:
1. Всеки участник следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата
на подаване на офертата, минимум 1 (една) услуга, еднаква или сходна с предмета на
обществената поръчка, която да включва измерване на фактори на работната среда и
организиране и извършване на профилактични медицински прегледи при работодател с
минимум 10 (десет) териториални структурни звена/ клонове. 2. Участникът следва да
разполагат със следния минимален състав от специалисти при изпълнение на поръчката,
които притежават квалификация и професионален опит, съответстващ на чл.6 от Наредба
№ 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по
трудова медицина: 3.2.1. Минимум 1 (един) собствени или наети лица с образователно-
квалификационна степен "магистър" по медицина и с придобита специалност "трудова
медицина"; 3.2.2. Минимум 1 (един) собствени или наети лица с висше техническо
образование и 3 /три/ години професионален опит в областта на безопасността и здравето
при работа. За професионален опит на лицата се зачита времето, през което са
изпълнявали длъжности, свързани със: • превенция на професионалните рискове; •
контрол по спазване на трудовото законодателство и на законодателството, свързано със
здравословните и безопасни условия на труд; • организация на труда и осигуряване на
безопасност и здраве на работното място; • обучение по безопасност и здраве при работа.
3.2.3. Минимум 1 (един) собствен или нает физик с придобита специалност Медицинска и
санитарна физика. 3. Всеки участник следва да разполага с орган за Органа за контрол от
вид “C”, акредитиран по стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012 с обхват контрол и
измерване на факторите на работната среда от служба по трудова медицина. 4. Всеки
участник следва да разполага с валиден сертификат за внедрена система за управление на
качеството по стандарт ISO 9001:2008, с обхват услуги от служба по трудова медицина.

Специфични условия за поръчки за услугиІІІ.3)
Информация относно определена професияІІІ.3.1)
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия
НЕ

Персонал, който отговаря за изпълнението на услугатаІІІ.3.2)
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация
на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата
ДА

Вид процедураІV.1)
Вид процедураІV.1.1)



Открита

Критерии за възлаганеІV.2)
Критерии за възлагане
Най-ниска цена

ІV.2.1)

Информация относно електронен търгІV.2.2)
Ще се използва електронен търг
НЕ

Административна информацияІV.3)
Предишни публикации относно същата поръчка
НЕ

ІV.3.2)

Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на
описателен документ

ІV.3.3)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
10.05.2016 г.  Час: 15:00
Платими документи
ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане
Възложителят не поставя изискване за закупуване на документацията за участие.
Участниците получават пълен достъп до нея на адрес: www.irrigationsystems.bg, раздел
„Профил на купувача” на гопосочения линк на конкретната поръчка. В случай, че
заинтересовано лице желае да получи документацията, тя ще му бъде предоставена срещу
заплащане в размер на 10 /десет/ лева с ДДС, всеки работен ден от 09:00-17:30 ч. на адрес:
гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136, ет.3. В случай, че лице поиска документацията за
участие да му бъде изпратена, Възложителят изпраща документацията за сметка на
лицето отправило искането. Заинтересованото лице трябва да изпрати писмено искане,
като посочва данни за издаване на фактура, административни сведения и заплаща цената
по банков път. Закупуване на документация за участие по банков път се извършва по
следната сметка на Възложителя: Сметка в лева (BGN) Наименование на банката:
“Сибанк”ЕАД, гр. София IBAN: BG97BUIB98881013535600 BIC Code: BUIBBESF

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
10.05.2016 г.  Час: 15:00

ІV.3.4)

Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за
участие
Официален/ни език/езици на ЕС:

IV.3.6)

BG
 

Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертатаIV.3.7)
Продължителност в дни
180

Условия за отваряне на офертитеIV.3.8)



РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Дата: 11.05.2016 г.  Час: 09:30
Място
гр.София, бул.Цар Борис III, №136, ет.3

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на
средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за
достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Информация относно периодичното възлаганеVI.1)
Информация относно средства от Европейския съюзVI.2)
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
НЕ

Допълнителна информация
продължава от раздел III.2.1) 1.2.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23
от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация
в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът
е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при
провеждането на процедурата; 1.3. Декларации за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 9
от ЗОП /оригинал, Образец №  3/. 1.4. Удостоверение за регистрация на служба по
трудова медицина в Министерство на задравеопазването, съгласно чл. 25в от Закона за
здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и чл.9 от Наредба №3 от 2008г. за
условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина /заверено
копие/; 1.5. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в
договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и
документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият /
заверено копие/; 1.6. Оригинал на банова гаранция за участие или копие от документ за
внесена гаранция под формата на парична сума; 1.8. Доказателства на технически
възможности и квалификация на участниците по чл. 51 от ЗОП и посочени в обявлението
за поръчката и в раздел V от настоящата документация. 1.9. Декларация за липса на
свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на
обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - /оригинал, Образец № 6/. 1.10. Декларация за
ползването на подизпълнители - /оригинал, Образец № 8/. 1.11. Декларация за съгласие за
участие като подизпълнител (в случай че участникът предвижда участие на
подизпълнители) - /оригинал, Образец № 9/. 1.12. Декларация за приемане условията в
проекта на договор - /оригинал, Образец №14/. 1.13. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици - /оригинал, Образец №  12/; 2. Съдържание на ПЛИК № 2

VI.3)



ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

„ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”: 2.1. Техническо

предложение за изпълнение на поръчка /оригинал, Образец № 7/; 2.2. Декларация по
чл.33, ал.4 от ЗОП - ако е приложимо; 3. Съдържание на Плик №  3 „ЦЕНОВО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ”: 3.1. Ценово предложение /оригинал, Образец № 10/, попълнено
съгласно приложения образец. При формиране на предлаганите цени, необходимо е
участниците да включат всички разходи за изпълнение предмета на поръчката. В случай
на несъответствие между цената, изписана цифром и словом, се приема за вярна
посочената цифром цена. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в
офертата си извън плика “Ценово предложение”, елементи свързани с предлаганите цени
ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Процедури по обжалванеVI.4)
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №  18, Република България 1000,
София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.1)

Подаване на жалби
Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4.2)

Дата на изпращане на настоящото обявление
29.03.2016 г. 

VI.5)

mailto:cpcadmin@cpc.bg
javascript:openURL('http://www.cpc.bg')

