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                                                                            Утвърдил: .............П............. 

...чл. 59 от ЗЗЛД... 

       Директор на ТП „ДГС Върбица“ 

 Дата: 04.11.2022 г. 

 

            П РО Т ОКОЛ  

по чл. 22, ал. 19 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти 

 

Днес, 03.11.2022 г., комисията, назначена със Заповед № 460 от 03.11.2022 г. на 

Директора на ТП „ДГС Върбица”,  в състав: 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

  инж. ...чл. 59 от ЗЗЛД...– зам.-директор при ТП „ДГС Върбица“ 

            ЧЛЕНОВЕ: 

             ...чл. 59 от ЗЗЛД...– експерт ОП при ТП „ДГС Върбица“ 

   ...чл. 59 от ЗЗЛД...– технически сътрудник при ТП „ДГС Върбица“, 

в изпълнение на горепосочената заповед, се събра на заседание от 10:00 часа в заседателната 

зала на административната сграда на ТП „ДГС Върбица“, гр. Върбица, ул. „Септемврийско 

въстание“ № 133, за да проведе открит конкурс за възлагане на дейности по чл. 10, ал.1, т.1 и 

т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти (Наредбата), с предмет: „Възлагане на добива на дървесина от горските 

насаждения, товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесина, 

разположени в горските територии – държавна собственост при ТП „ДГС Върбица“ от 

годишния план за ползване на дървесина 2022 год. и при изискванията на технологичен план 

за добив на дървесина, съгласно Приложение № 1 – неразделна част от конкурсните условия 

за участие“, обекти: 

 № 2237 oтд./подотдел: 134 "е", с общо прогнозно количество дървесина – 373 пл. м3;  

 № 2238 oтд./подотдел: 182 "а", с общо прогнозно количество дървесина – 398 пл. м3; 

 № 2239 oтд./подотдел: 182 "б", с общо прогнозно количество дървесина – 232 пл. м3; 

 № 2240 oтд./подотдел: 182 "в", с общо прогнозно количество дървесина – 287 пл. м3; 

 № 2241 oтд./подотдел: 182 "ж" с общо прогнозно количество дървесина – 264 пл. м3; 

 № 2242 oтд./подотдел: 204 "в", с общо прогнозно количество дървесина – 296 пл. м3; 

 

Процедурата е открита със Заповед № 402 от 17.10.2022г. на Директора на ТП „ДГС 

Върбица“, оправомощен съгласно Заповед № 618 от 17.10.2022 г. на Директора на СИДП ДП 

гр.Шумен, и се провежда по реда на чл. 15 и сл. от Наредбата за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

Присъстваха всички членове на комисията.  

            Съобщено бе, че се прилагат разпоредбите на Наредбата за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 



собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана по-долу 

за краткост Наредбата) и утвърдените условия, съгласно конкурсната документация.  

 Комисията установи, че Заповедта за откриване на конкурса и документацията за 

участие са публикувани на интернет страниците на ТП „ДГС Върбица“ и „СИДП ДП“, гр. 

Шумен в законовия срок. 

        Съгласно регистъра на офертите, комисията установи, че към момента на изтичане 

на крайния срок за депозиране на оферти – 16,00 часа на 02.11.2022 г., в деловодството на ТП 

„ДГС Върбица” са регистрирани оферти от трима участници, както следва: 

Пореден 

№ 

Входящ 

№ на 

оферта 

Наименование на 

участника 

Дата и час на 

депозиране на офертата 

Обект, за който се 

депозира оферта 

1. 3327 „Едис транс“ ЕООД 02.11.2022 г. / 08:25 ч. 2237 

2. 3328 „Меги транс 2008“ ЕООД   02.11.2022 г. / 08:37 ч. 2238 

3. 3331 „Енгин 2015“ ЕООД   02.11.2022 г. / 15:00 ч. 2240, 2242 

Всички членове на комисията попълниха декларации по чл. 21, ал. 6 от Наредбата. 

При откриването на заседанието бе установено, че в залата не присъстват 

представители на участниците, което обстоятелство бе отразено в изготвения присъствен 

лист по т.9.3. от утвърдените условия за провеждане на открит конкурс, който е неразделна 

част от документацията на процедурата. 

На основание чл. 22, ал. 3 от Наредбата комисията пристъпи към първия етап на 

открития конкурс – отваряне на офертите на участниците по реда на тяхното постъпване, и 

установи следното:  

Участник №1: „Едис транс“ ЕООД е депозирал запечатан, непрозрачен плик с 

ненарушена цялост, надписан, съгласно изискванията на Възложителя.  

Членовете и председателят на комисията по заповед № 460/03.11.2022 г. на директора 

на ТП „ДГС Върбица“ подписаха плика на участника.  

Комисията отвори общия плик, и констатира наличието на следното: 

1. Заявление за участие в оригинал (по образец) за Обект № 2237 – 1бр; 

2. Декларация образец № 1 – в оригинал, удостоверяваща обстоятелствата по чл. 18, 

ал. 1, т. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти, подписана от представляващия съответния търговец – 1 бр.; 

  3. Декларация образец № 3 – в оригинал, за изразено съгласие и доброволно 

предоставяне за обработване на лични данни,  съгласно изискванията на ЗЗЛД, подписана от 

представляващия съответния търговец – 1 бр.; 

  4. Декларация образец № 4 – в оригинал, за изпълнение на изискванията, поставени 

от Възложителя на основание чл. 15, ал. 4, т. 6 от Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, а именно: търговецът да няма 

задържана гаранция във връзка с прекратен, поради виновно неизпълнение договор за 

възлагане и/или покупко-продажба на дървесина по процедури, проведени по реда на:  чл.10, 

ал.1; чл. 38; чл.39; чл. 46 и чл. 75, от НУРВИДГТДОСПДНГП – 1 бр.; 

            5. Платежно нареждане за извършен банков превод – 1 бр.; 

  6. Плик с надпис „Ценово предложение“ за Обект № 2237 – 1бр;    

 

Комисията извърши служебна проверка за: 

 постъпила гаранция за участие от Участник №1 за обект №2237 и установи, 

наличието на същата в посочения срок; 

 служебна проверка на актуалното състояние на Участник №1 в Търговския 

регистър, както и в публичните регистри на ИАГ по чл. 235 и чл. 241 от Закона за горите, 

като приложи разпечатани копия от справките към документацията на процедурата. 

Заседанието на комисията продължи с обстойно разглеждане на документите за 

допустимост в открития конкурс, съгласно изискванията на одобрената документация.  



След проведеното разглеждане на документите на Участник №1 в открития конкурс за 

обект №2237, комисията установи, че Участник №1 – „Едис транс“ ЕООД в т.9 от 

Декларация №1 не е попълнил номер на заповед, но тъй като същият е посочил Заповед 

№402/17.10.2022 г. на втория лист от декларацията, комисията счита, че констатираният 

пропуск е несъществен. Представените от участника документи за участие отговарят на 

изискванията, поставени от Възложителя относно провеждането на конкурса и разпоредбите 

на Наредбата, във връзка с което комисията единодушно взе: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1 

допуска Участник № 1 – „Едис транс“ ЕООД, до следващия етап на процедурата – 

отваряне на ценовите оферти за обект № 2237; 

Председателят на комисията обяви на всички присъстващи в залата членове на 

комисията Протоколно решение № 1 гласно. 

С това приключи етапът на разглеждане на документите и допускане на участниците за 

обект №2237. 

Комисията пристъпи към втория етап на открития конкурс по отоношение на обект 

2237 – отваряне на пликовете с надпис „Ценово предложение” на всички допуснати 

участници за обект №2237. 

Комисията отвори плика с надпис „Ценово предложение Едис транс ЕООД обект № 

2237“ на Участник №1: „Едис транс“ ЕООД, гр. Върбица и установи, че същият е 

представил оферта за обект № 2237, като за извършване на услугите, предлага обща крайна 

цена в размер на 23 689.00лв. (двадесет и три хиляди шестстотин осемдесет и девет лева) без 

вкл. ДДС.  

Ценовото предложение на Участник № 1 „Едис транс“ ЕООД е в рамките на 

определения ресурс, посочен от Възложителя за Обект №2237 и пристъпи към оценка на 

офертата за изпълнение на дейности, съгласно критерия за оценка, който е: най-ниска цена, 

предложена за обособения обект.  

След така  извършените действия комисията пристъпи към класиране на единствената 

оферта за конкретния Обект № 2237: 

На първо място класира: Участник №1: „Едис транс“ ЕООД, гр. Върбица с 

предложена обща крайна цена в размер на 23 689.00лв. (двадесет и три хиляди шестстотин 

осемдесет и девет лева) без вкл. ДДС.  

Няма класиран на второ място участник. 

От участие в открития конкурс за обект №2237 няма отстранени участници. 

Предвид горното и на основание чл. 22, ал.17 от Наредбата комисията единодушно взе: 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2 

предлага на директора на ТП „ДГС Върбица“ да издаде заповед за обявяване на 

класирането и определяне на изпълнител съгласно чл. 23, ал. 1, т. 1 от Наредбата по 

отношение на обект №2237, като обяви за спечелил процедурата Участник №1 – „Едис 

транс“ ЕООД –  със седалище и адрес на управление: гр. Върбица,  ул. „Ал. Стамболийски“ 

№82, общ. Върбица, обл. Шумен, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с 

ЕИК 205710326, представлявано от управителя – ...чл. 59 от ЗЗЛД...при предложена обща 

цена в размер на 23 689.00лв. (двадесет и три хиляди шестстотин осемдесет и девет лева) без 

вкл. ДДС за изпълнение на дейностите . 

С това комисията обяви за приключил открития конкурс по отношение на обект №2237.  

 

Комисията продължи своята работа с разглеждане на така депозираната оферта за 

обект № 2238, а именно : 

Участник №2: „Меги транс 2008“ ЕООД е депозирал запечатан, непрозрачен плик с 

ненарушена цялост, надписан, съгласно изискванията на Възложителя.  

Членовете и председателят на комисията по заповед № 460/03.11.2022 г. на директора 

на ТП „ДГС Върбица“ подписаха плика на участника.  

Комисията отвори общия плик, и констатира наличието на следното: 



1. Заявление за участие в оригинал (по образец) за Обект № 2238 – 1бр; 

2. Декларация образец № 1 – в оригинал, удостоверяваща обстоятелствата по чл. 18, 

ал. 1, т. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти, подписана от представляващия съответния търговец – 1 бр.; 

  3. Декларация образец № 3 – в оригинал, за изразено съгласие и доброволно 

предоставяне за обработване на лични данни,  съгласно изискванията на ЗЗЛД, подписана от 

представляващия съответния търговец – 1 бр.; 

  4. Декларация образец № 4 – в оригинал, за изпълнение на изискванията, поставени 

от Възложителя на основание чл. 15, ал. 4, т. 6 от Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, а именно: търговецът да няма 

задържана гаранция във връзка с прекратен, поради виновно неизпълнение договор за 

възлагане и/или покупко-продажба на дървесина по процедури, проведени по реда на:  чл.10, 

ал.1; чл. 38; чл.39; чл. 46 и чл. 75, от НУРВИДГТДОСПДНГП – 1 бр.; 

            5.  Плик с надпис „Ценово предложение“ за Обект № 2238 – 1бр;    

 

Комисията извърши служебна проверка за: 

 постъпила гаранция за участие от Участник №2 за обект №2238 и установи, 

наличието на същата в посочения срок; 

 служебна проверка на актуалното състояние на Участник №2 в Търговския 

регистър, както и в публичните регистри на ИАГ по чл. 235 и чл. 241 от Закона за горите, 

като приложи разпечатани копия от справките към документацията на процедурата. 

Заседанието на комисията продължи с обстойно разглеждане на документите за 

допустимост в открития конкурс, съгласно изискванията на одобрената документация.  

След проведеното разглеждане на документите на Участник №2 в открития конкурс за 

обект №2238, комисията установи, че същите отговарят на изискванията, поставени в 

условията от Възложителя относно провеждането на конкурса и разпоредбите на Наредбата, 

във връзка с което единодушно взе: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 3 

допуска Участник №2 „Меги транс 2008“ ЕООД, до следващия етап на процедурата – 

отваряне на ценовите оферти за обект № 2238; 

Председателят на комисията обяви на всички присъстващи в залата членове на 

комисията Протоколно решение № 3 гласно. 

С това приключи етапът на разглеждане на документите и допускане на участниците за 

обект №2238. 

Комисията пристъпи към втория етап на открития конкурс по отоношение на обект 

2238 – отваряне на пликовете с надпис „Ценово предложение” на всички допуснати 

участници за обект №2238. 

Комисията отвори плик с надпис „Ценово предложение от Меги транс 2008 ЕООД за 

обект № 2238“ на Участник №2: „Меги транс 2008“ ЕООД, с. Тушовица и установи, че 

Участник №2 е представил оферта за обект № 2238, като за извършване на услугите, в обект 

№2238 предлага обща крайна цена в размер на 25 352,00лв. /двадесет и пет хиляди триста 

петдесет и два лева/ без вкл. ДДС.  

Ценовото предложение на Участник №2: „Меги транс 2008“ ЕООД  е в рамките на 

определения ресурс, посочен от Възложителя за Обект №2238 и пристъпи към оценка на 

офертата за изпълнение на дейности, съгласно критерия за оценка, който е: най-ниска цена, 

предложена за обособения обект.  

След така  извършените действия комисията пристъпи към класиране на единствената 

оферта за конкретния Обект № 2238: 

 

 



 На първо място класира: Участник №2: „Меги транс 2008“ ЕООД, с. Тушовица с 

предложена обща крайна цена в размер на 25 352,00лв. (двадесет и пет хиляди триста 

петдесет и два лева) без вкл. ДДС.  

 Няма класиран на второ място участник 

          От участие в открития конкурс за обект №2238 няма отстранени участници. 

Предвид горното и на основание чл. 22, ал.17 от Наредбата комисията единодушно взе: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 4 

предлага на директора на ТП „ДГС Върбица“ да издаде заповед за обявяване на 

класирането и определяне на изпълнител съгласно чл. 23, ал. 1, т. 1 от Наредбата по 

отношение на обект №2238, като обявяви за спечелил процедурата Участник №2 – „Меги 

транс 2008“ ЕООД –  със седалище и адрес на управление: с. Тушовица, ул. „Васил Левски“ 

№1, общ. Върбица, обл. Шумен, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с 

ЕИК 200236853, представлявано от ...чл. 59 от ЗЗЛД...при предложена обща цена в размер на 

25 352,00лв. (двадесет и пет хиляди триста петдесет и два лева) без вкл. ДДС за изпълнение 

на дейностите по Обект № 2238; 

С това комисията обяви за приключил открития конкурс по отношение на обект №2238.  

 

Комисията продължи своята работа с разглеждане на така депозираната оферта за 

обект № 2240 и обект № 2242, а именно : 

Участник №3: „Енгин 2015“ ЕООД е депозирал запечатан, непрозрачен плик с 

ненарушена цялост, надписан, съгласно изискванията на Възложителя.  

Членовете и председателят на комисията по заповед № 460/03.11.2022 г. на директора 

на ТП „ДГС Върбица“ подписаха плика на участника.  

Комисията отвори общия плик, и констатира наличието на следното: 

1. Заявление за участие в оригинал (по образец) за Обект № 2240 и № 2242 – 1бр; 

2. Декларация образец № 1 – в оригинал, удостоверяваща обстоятелствата по чл. 18, 

ал. 1, т. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти, подписана от представляващия съответния търговец – 1 бр.; 

  3. Декларация образец № 3 – в оригинал, за изразено съгласие и доброволно 

предоставяне за обработване на лични данни,  съгласно изискванията на ЗЗЛД, подписана от 

представляващия съответния търговец – 1 бр.; 

  4. Декларация образец № 4 – в оригинал, за изпълнение на изискванията, поставени 

от Възложителя на основание чл. 15, ал. 4, т. 6 от Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, а именно: търговецът да няма 

задържана гаранция във връзка с прекратен, поради виновно неизпълнение договор за 

възлагане и/или покупко-продажба на дървесина по процедури, проведени по реда на:  чл.10, 

ал.1; чл. 38; чл.39; чл. 46 и чл. 75, от НУРВИДГТДОСПДНГП – 1 бр.; 

            5.  Пликове с  надпис „Ценово предложение“ за Обект № 2240  и Обект № 2242– 2бр;    

Комисията извърши служебна проверка за: 

 постъпили гаранции за участие от Участник №3 за обекти с  №2240 и № 2242 и 

установи, наличието на същите в посочения срок; 

 служебна проверка на актуалното състояние на Участник №3 в Търговския 

регистър, както и в публичните регистри на ИАГ по чл. 235 и чл. 241 от Закона за горите, 

като приложи разпечатани копия от справките към документацията на процедурата. 

Заседанието на комисията продължи с обстойно разглеждане на документите за 

допустимост в открития конкурс, съгласно изискванията на одобрената документация.  

След проведеното разглеждане на документите на Участник №3 в открития конкурс за 

обекти №2240 и №2242, комисията установи, че същите отговарят на изискванията, 

поставени в условията от Възложителя относно провеждането на конкурса и разпоредбите на 

Наредбата, във връзка с което единодушно взе: 

 

  



 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 5 

допуска Участник №3 „Енгин 2015“ ЕООД, до следващия етап на процедурата - 

отваряне на ценовите оферти за обекти № 2240 и №2242; 

Председателят на комисията обяви на всички присъстващи в залата членове на 

комисията Протоколно решение № 5 гласно. 

 

С това приключи етапът на разглеждане на документите и допускане на участниците за 

обекти №2240 и №2242. 

Комисията пристъпи към втория етап на открития конкурс по отношение на обект 

№2240 – отваряне на пликовете с надпис „Ценово предложение” на всички допуснати 

участници за обекти  №2240. 

 

Комисията отвори плика с надпис „ Ценово предложение от Енгин 2015 ЕООД за обект 

№ 2240“ на Участник №3: „Енгин 2015“ ЕООД, с. Бяла река и установи, че същият 

съдържа ценово предложение по образец на Възложителя, което обаче не е подписано и 

подпечатано от Участник №3 и не е попълнено в частта относно предлаганата обща стойност 

за изпълнение на услугите в обект №2240. По същество липсва валидно ценово предложение 

за обект №2240 от Участник №3 – „Енгин 2015“ ЕООД.  

Предвид горните констатации, комисията на основание чл. 22, ал. 4, т. 3 от Наредбата 

във връзка с т. 10.2. от утвърдените със заповед №402/17.10.2022 г. на директора на ТП „ДГС 

Върбица“ условия, ОТСТРАНЯВА от участие за обект №2240 Участник №3 – „Енгин 2015“ 

ЕООД 

 Няма класирани на първо и следващи места участници, поради липса на оферти, 

отговарящи на изискванията и условията на възложителя. 

 От участие в конкурса за обект №2240 е отстранен Участник №3 – „Енгин 2015“ ЕООД 

на основание чл. 22, ал.4, т.3 от Наредбата. Предвид изложеното по-горе комисията 

единодушно взе: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 6 

предлага на директора на ТП „ДГС Върбица“ да издаде заповед, съгласно чл. 23, ал. 1, т. 2 и 

ал.2 във връзка с чл. 24, ал.1, т.2 от Наредбата за прекратяване на открития конкурс по 

отношение на обект №2240.  

С това комисията обяви за приключил открития конкурс по отношение на обект 

№2240;  

Комисията пристъпи към втория етап на открития конкурс по отношение на обект 

№2242 – отваряне на пликовете с надпис „Ценово предложение” на всички допуснати 

участници за обекти  №2242. 

 

Комисията отвори плика с надпис  „ Ценово предложение от Енгин 2015 ЕООД за 

обект № 2242“ на Участник №3: „Енгин 2015“ ЕООД, с. Бяла река и установи, че Участник 

№3 е представил оферта за обект № 2242, като за извършване на услугите, в обект №2242 

предлага обща крайна цена в размер на 18 693,00 лв. (осемнадесет хиляди шестстотин 

деветдесет и три лева) без вкл. ДДС.  

Ценовото предложение на Участник № 3 „Енгин 2015“ ЕООД е в рамките на 

определения ресурс, посочен от Възложителя за Обект №2242 и пристъпи към оценка на 

офертата за изпълнение на дейности, съгласно критерия за оценка, който е: най-ниска цена, 

предложена за обособения обект.  

След така  извършените действия комисията пристъпи към класиране на единствената 

оферта за конкретния Обект № 2242:  

 На първо място класира: Участник №3: „Енгин 2015“ ЕООД, с. Бяла река с 

предложена обща крайна цена в размер на 18 693,00 лв. (осемнадесет хиляди шестстотин 

деветдесет и три лева) без вкл. ДДС.  

 Няма класиран на второ място участник. 

 От участие в конкурса за обект №2242 няма отстранени участници. 



Предвид горното и на основание чл. 22, ал.17 от Наредбата комисията единодушно взе: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 7 

предлага на директора на ТП „ДГС Върбица“ да издаде заповед за обявяване на класирането 

и определяне на изпълнител съгласно чл. 23, ал. 1, т. 1 от Наредбата по отношение на обект 

№2242, като обяви за спечелил процедурата Участник №3 - „Енгин 2015“ ЕООД –  със 

седалище и адрес на управление: с. Бяла река, ул. „Дружба“ № 20, общ. Върбица, обл. 

Шумен, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с ЕИК 203804236, 

представлявано от ...чл. 59 от ЗЗЛД...при предложена обща цена в размер на 18 693,00 лв. 

(осемнадесет хиляди шестстотин деветдесет и три лева) без вкл. ДДС за изпълнение на 

дейностите по Обект № 2242; 

С това комисията обяви за приключил открития конкурс по отношение на обект №2242.  

 

Комисията констатира на основание представен регистър на постъпилите оферти и след 

като отвори и разгледа всички представени пликове с документи за участие,  че за обекти: 

№2239 и №2241 няма подадени оферти, поради което единодушно взе  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №8 

предлага на директора на ТП „ДГС Върбица“ да издаде отделни заповеди, съгласно чл. 

23, ал. 1., т. 2 и ал. 2 от Наредбата за прекратяване на открития конкурс по отношение на 

обекти: №2239 и №2241;  

 

Представените от участниците документи са неразделна част от досието на 

процедурата. 

С това комисията обяви за приключило заседанието на 03.11.2022 г., 10:40 часа. 

 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр и е неразделна част от досието на 

процедурата. 

 

                      

  Комисия:  

 

1. .............П.............   2.............П.............   3.............П............ 

  ...чл. 59 от ЗЗЛД...                    ...чл. 59 от ЗЗЛД...                         ...чл. 59 от ЗЗЛД... 

   

 


