
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
гр. Стара Загора   ул. Д-р Тодор Стоянович №15,  

тел. 042/627 125, факс 042/ 600 959 
 

П Р О Т О К О Л     № 3 
 

Днес 22.05.2018г. в гр.Стара Загора се събра комисията за провеждане на открита 
процедура с предмет „Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни 
злокачествени заболявания” определена със Заповед № 74/24.04.2018г. на Управителя на 
„КОЦ – Стара Загора” ЕООД, гр.Стара Загора в състав: 
Председател: Николай Кирев – правоспособен юрист 
Членове: маг.фарм.Цветана Кирева – управител Болнична аптека 
 д-р Диана Кирова – началник ДКК и ЗРПОЗ 
 д-р Вяра Захариева – лекар в ОМО 
 Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 

Процедурата за възлагане на ОП е открита с Решение № 49/15.03.2018г. на възложителя. 
Обявлението за нея е публикувано в „Официален вестник” на Европейския съюз под № 116999 в 
брой S 053 от 16.03.2018г., а в Регистъра на обществените поръчки към АОП - под № 835383 на 
16.03.2018г. 

Комисията започна своята работа в 11.00 часа. 
На заседанието й не присъстват представители на участниците и на средствата за масово 

осведомяване. 
Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участниците документи, 

свързани с личното им състояние и съответствието им с критериите за подбор. В резултат на 
това 

РЕШИ: 
1. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор 

на: 
- „ТЪРГОВСКА ЛИГА НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД – гр.София 
- „ФАРКОЛ” АД – гр. Бургас 
- „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД – гр. София 
- „ФАРМНЕТ” ЕАД – гр. Варна 
- „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – гр. София 

са редовни и удостоверяват годността им за изпълнение на ОП.  
2. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 

„ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД – гр. София са с нередовност – eЕЕДОП не е 
подписан. 

Мотиви: С Решение №49/15.03.2018г. е открита настоящата ОП и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С т.2.1. от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” е изискано от участника да представи ЕЕДОП, с който се декларира личното му 
състояние и съответствието с критериите за подбор.  

В изпълнение разпоредбата на чл.67 ал.4 от ЗОП, считано от 01.04.2018г. той се предоставя 
в електронен вид, като eЕЕДОП. Като част от документацията на ОП възложителят е изготвил и 
предоставил образец на eЕЕДОП, съгласно одобрения такъв от Европейската комисия. eЕЕДОП 
е предоставен в два формата PDF и XML. Участникът следва да го попълни, подпише с 
електронен подпис и предостави на възложителя на оптичен носител в двата формата – PDF 
подписан с електронен подпис от съответните лица и в XML. 

Съобразно указаното в т.2.1 от „Указания за подготовка на офертите на участниците” и по 
аргумент от чл.41 ал.1 от ППЗОП ЕЕДОП се подписва от всички лица по чл.40 от ППЗОП. 
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Неподписан документ по същината си е несъществуващ документ, тъй като не може да 
удостовери изявлението на лицето, посочено като негов автор, ако то не е положило подпис.  

Участникът е представил неподписан eЕЕДОП, което налага отстраняване на установеното 
несъответствие. 

3. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 
„БУЛГЕРМЕД ВЕ” ООД – гр. София са с нередовност – eЕЕДОП не е подписан. 

Мотиви: С Решение №49/15.03.2018г. е открита настоящата ОП и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С т.2.1. от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” е изискано от участника да представи ЕЕДОП, с който се декларира личното му 
състояние и съответствието с критериите за подбор.  

В изпълнение разпоредбата на чл.67 ал.4 от ЗОП, считано от 01.04.2018г. той се предоставя 
в електронен вид, като eЕЕДОП. Като част от документацията на ОП възложителят е изготвил и 
предоставил образец на eЕЕДОП, съгласно одобрения такъв от Европейската комисия. eЕЕДОП 
е предоставен в два формата PDF и XML. Участникът следва да го попълни, подпише с 
електронен подпис и предостави на възложителя на оптичен носител в двата формата – PDF 
подписан с електронен подпис от съответните лица и в XML. 

Съобразно указаното в т.2.1 от „Указания за подготовка на офертите на участниците” и по 
аргумент от чл.41 ал.1 от ППЗОП ЕЕДОП се подписва от всички лица по чл.40 от ППЗОП. 
Неподписан документ по същината си е несъществуващ документ, тъй като не може да 
удостовери изявлението на лицето, посочено като негов автор, ако то не е положило подпис.  

Участникът е представил неподписан eЕЕДОП, което налага отстраняване на установеното 
несъответствие. 

4. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 
„ПРО ФАРМАЦИЯ” ЕООД – гр. София са с нередовност – eЕЕДОП не е подписан. 

Мотиви: С Решение №49/15.03.2018г. е открита настоящата ОП и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С т.2.1. от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” е изискано от участника да представи ЕЕДОП, с който се декларира личното му 
състояние и съответствието с критериите за подбор.  

В изпълнение разпоредбата на чл.67 ал.4 от ЗОП, считано от 01.04.2018г. той се предоставя 
в електронен вид, като eЕЕДОП. Като част от документацията на ОП възложителят е изготвил и 
предоставил образец на eЕЕДОП, съгласно одобрения такъв от Европейската комисия. eЕЕДОП 
е предоставен в два формата PDF и XML. Участникът следва да го попълни, подпише с 
електронен подпис и предостави на възложителя на оптичен носител в двата формата – PDF 
подписан с електронен подпис от съответните лица и в XML. 

Съобразно указаното в т.2.1 от „Указания за подготовка на офертите на участниците” и по 
аргумент от чл.41 ал.1 от ППЗОП ЕЕДОП се подписва от всички лица по чл.40 от ППЗОП. 
Неподписан документ по същината си е несъществуващ документ, тъй като не може да 
удостовери изявлението на лицето, посочено като негов автор, ако то не е положило подпис.  

Участникът е представил неподписан eЕЕДОП, което налага отстраняване на установеното 
несъответствие. Нещо повече участникът не е предоставил документа в PDF формат, а само в 
XML формат, който е нечитаем. 

5. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 
„МЕДЕКС” ООД – гр. София са с нередовност – eЕЕДОП не е подписан. 

Мотиви: С Решение №49/15.03.2018г. е открита настоящата ОП и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С т.2.1. от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” е изискано от участника да представи ЕЕДОП, с който се декларира личното му 
състояние и съответствието с критериите за подбор.  

В изпълнение разпоредбата на чл.67 ал.4 от ЗОП, считано от 01.04.2018г. той се предоставя 
в електронен вид, като eЕЕДОП. Като част от документацията на ОП възложителят е изготвил и 
предоставил образец на eЕЕДОП, съгласно одобрения такъв от Европейската комисия. eЕЕДОП 
е предоставен в два формата PDF и XML. Участникът следва да го попълни, подпише с 
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електронен подпис и предостави на възложителя на оптичен носител в двата формата – PDF 
подписан с електронен подпис от съответните лица и в XML. 

Съобразно указаното в т.2.1 от „Указания за подготовка на офертите на участниците” и по 
аргумент от чл.41 ал.1 от ППЗОП ЕЕДОП се подписва от всички лица по чл.40 от ППЗОП. 
Неподписан документ по същината си е несъществуващ документ, тъй като не може да 
удостовери изявлението на лицето, посочено като негов автор, ако то не е положило подпис.  

Участникът е представил неподписан eЕЕДОП, което налага отстраняване на установеното 
несъответствие. Участникът е предоставил и хартиен ЕЕДОП, но не е ясно кой и в какво 
качество го е подписал. 

6. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 
„РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София са с нередовност – eЕЕДОП не е подписан. 

Мотиви: С Решение №49/15.03.2018г. е открита настоящата ОП и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С т.2.1. от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” е изискано от участника да представи ЕЕДОП, с който се декларира личното му 
състояние и съответствието с критериите за подбор.  

В изпълнение разпоредбата на чл.67 ал.4 от ЗОП, считано от 01.04.2018г. той се предоставя 
в електронен вид, като eЕЕДОП. Като част от документацията на ОП възложителят е изготвил и 
предоставил образец на eЕЕДОП, съгласно одобрения такъв от Европейската комисия. eЕЕДОП 
е предоставен в два формата PDF и XML. Участникът следва да го попълни, подпише с 
електронен подпис и предостави на възложителя на оптичен носител в двата формата – PDF 
подписан с електронен подпис от съответните лица и в XML. 

Съобразно указаното в т.2.1 от „Указания за подготовка на офертите на участниците” и по 
аргумент от чл.41 ал.1 от ППЗОП ЕЕДОП се подписва от всички лица по чл.40 от ППЗОП. 
Неподписан документ по същината си е несъществуващ документ, тъй като не може да 
удостовери изявлението на лицето, посочено като негов автор, ако то не е положило подпис.  

Участникът е представил неподписан eЕЕДОП, което налага отстраняване на установеното 
несъответствие. Нещо повече участникът не е предоставил документа в PDF формат, а само в 
XML формат, който е нечитаем. 

7. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 
„ЕКОФАРМ” ЕООД – гр. София са с нередовност – eЕЕДОП не е подписан. 

Мотиви: С Решение №49/15.03.2018г. е открита настоящата ОП и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С т.2.1. от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” е изискано от участника да представи ЕЕДОП, с който се декларира личното му 
състояние и съответствието с критериите за подбор.  

В изпълнение разпоредбата на чл.67 ал.4 от ЗОП, считано от 01.04.2018г. той се предоставя 
в електронен вид, като eЕЕДОП. Като част от документацията на ОП възложителят е изготвил и 
предоставил образец на eЕЕДОП, съгласно одобрения такъв от Европейската комисия. eЕЕДОП 
е предоставен в два формата PDF и XML. Участникът следва да го попълни, подпише с 
електронен подпис и предостави на възложителя на оптичен носител в двата формата – PDF 
подписан с електронен подпис от съответните лица и в XML. 

Съобразно указаното в т.2.1 от „Указания за подготовка на офертите на участниците” и по 
аргумент от чл.41 ал.1 от ППЗОП ЕЕДОП се подписва от всички лица по чл.40 от ППЗОП. 
Неподписан документ по същината си е несъществуващ документ, тъй като не може да 
удостовери изявлението на лицето, посочено като негов автор, ако то не е положило подпис.  

Участникът е представил неподписан eЕЕДОП, което налага отстраняване на установеното 
несъответствие. Нещо повече участникът не е предоставил документа в PDF формат, а само в 
XML формат, който е нечитаем. 

8. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 
„МАРМИТ ЮНАЙТЕД” ЕООД – гр. София са с нередовност – в част IV раздел А е посочил 
че не отговаря на критерия за подбор, посочен в поле III.1.1 от обявлението на ОП. 
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Мотиви: С Решение №49/15.03.2018г. е открита настоящата ОП и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С т.2.1. от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” е изискано от участника да представи ЕЕДОП, с който се декларира личното му 
състояние и съответствието с критериите за подбор.  

В изпълнение разпоредбата на чл.67 ал.4 от ЗОП, считано от 01.04.2018г. той се предоставя 
в електронен вид, като eЕЕДОП. Като част от документацията на ОП възложителят е изготвил и 
предоставил образец на eЕЕДОП, съгласно одобрения такъв от Европейската комисия. eЕЕДОП 
е предоставен в два формата PDF и XML. Участникът следва да го попълни, подпише с 
електронен подпис и предостави на възложителя на оптичен носител в двата формата – PDF 
подписан с електронен подпис от съответните лица и в XML. 

С поле III.1.1. т.1 - т.3 от обявлението възложителят е поставил критерии за подбор 
относно годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност. Участниците 
трябва да имат право да осъществяват търговия на едро с лекарствени продукти по реда и 
условията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), да имат право 
да извършват дейности с наркотични вещества и техните препарати по Закона за контрол върху 
наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) - в случай че участникът оферира продукти, 
попадащи в приложното поле на закона (когато е приложимо) и да имат право да извършват 
превоз на източници на йонизиращи лъчения по Закона за безопасно използване на ядрената 
енергия (ЗБИЯЕ) - в случай че участникът оферира продукти, попадащи в приложното поле на 
закона (когато е приложимо). 

Съответствието с поставените условия се доказва при подаване на оферта с попълване на 
раздел А, част IV от ЕЕДОП, а при подписване на договора за ОП се доказва със следните 
документи: 

1. Относно правото за търговия на едро с лекарствени продукти по ЗЛПХМ - доказва се с 
действащи разрешение и/или удостоверение за търговия на едро с лекарствени продукти по 
чл.195, ал.1 и ал.2 от ЗЛПХМ и/или разрешение за производство в случаите по чл.196, ал.1 от 
ЗЛПХМ, и/или разрешение за внос в случаите по чл. 196, ал. 2 от ЗЛПХМ, издадени по реда и 
условията на този закон. 

2. Относно правото за дейности по ЗКНВП - доказва се с действаща лицензия по чл.32, 
ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите за извършване на 
дейности с наркотични вещества за медицински цели, издадена по реда и условията на този 
закон. 

3. Относно правото за превоз на източници на йонизиращи лъчения по ЗБИЯЕ - доказва се 
с действаща лицензия за превоз на радиоактивни вещества, издадена по реда и условията на 
ЗБИЯЕ - чл.58, ал.1, т.4 във връзка с чл.56, ал.1 от с.з. 

При подписване на договора за ОП чуждестранните лица представят доказателствата по 
т.1, 2 и 3. 

Участникът е попълнил отговор „не“ в съответното поле, което означава че не отговаря на 
посочените критерии. Установеното несъответствие налага неговото отстраняване. 

9. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 
„МС ФАРМА” АД – гр. София са с нередовност – eЕЕДОП не е подписан. 

Мотиви: С Решение №49/15.03.2018г. е открита настоящата ОП и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С т.2.1. от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” е изискано от участника да представи ЕЕДОП, с който се декларира личното му 
състояние и съответствието с критериите за подбор.  

В изпълнение разпоредбата на чл.67 ал.4 от ЗОП, считано от 01.04.2018г. той се предоставя 
в електронен вид, като eЕЕДОП. Като част от документацията на ОП възложителят е изготвил и 
предоставил образец на eЕЕДОП, съгласно одобрения такъв от Европейската комисия. eЕЕДОП 
е предоставен в два формата PDF и XML. Участникът следва да го попълни, подпише с 
електронен подпис и предостави на възложителя на оптичен носител в двата формата – PDF 
подписан с електронен подпис от съответните лица и в XML. 
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Съобразно указаното в т.2.1 от „Указания за подготовка на офертите на участниците” и по 
аргумент от чл.41 ал.1 от ППЗОП ЕЕДОП се подписва от всички лица по чл.40 от ППЗОП. 
Неподписан документ по същината си е несъществуващ документ, тъй като не може да 
удостовери изявлението на лицето, посочено като негов автор, ако то не е положило подпис.  

Участникът е представил неподписан eЕЕДОП, което налага отстраняване на установеното 
несъответствие.  

10. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор 
на „РЕМЕДИ ТРЕЙДИНГ” ООД – гр. Плевен са с нередовност – eЕЕДОП не е подписан. 

Мотиви: С Решение №49/15.03.2018г. е открита настоящата ОП и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С т.2.1. от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” е изискано от участника да представи ЕЕДОП, с който се декларира личното му 
състояние и съответствието с критериите за подбор.  

В изпълнение разпоредбата на чл.67 ал.4 от ЗОП, считано от 01.04.2018г. той се предоставя 
в електронен вид, като eЕЕДОП. Като част от документацията на ОП възложителят е изготвил и 
предоставил образец на eЕЕДОП, съгласно одобрения такъв от Европейската комисия. eЕЕДОП 
е предоставен в два формата PDF и XML. Участникът следва да го попълни, подпише с 
електронен подпис и предостави на възложителя на оптичен носител в двата формата – PDF 
подписан с електронен подпис от съответните лица и в XML. 

Съобразно указаното в т.2.1 от „Указания за подготовка на офертите на участниците” и по 
аргумент от чл.41 ал.1 от ППЗОП ЕЕДОП се подписва от всички лица по чл.40 от ППЗОП. 
Неподписан документ по същината си е несъществуващ документ, тъй като не може да 
удостовери изявлението на лицето, посочено като негов автор, ако то не е положило подпис.  

Участникът е представил неподписан eЕЕДОП, което налага отстраняване на установеното 
несъответствие. 

11. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор 
на „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД – гр. София са с нередовност – eЕЕДОП не е 
подписан. 

Мотиви: С Решение №49/15.03.2018г. е открита настоящата ОП и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С т.2.1. от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” е изискано от участника да представи ЕЕДОП, с който се декларира личното му 
състояние и съответствието с критериите за подбор.  

В изпълнение разпоредбата на чл.67 ал.4 от ЗОП, считано от 01.04.2018г. той се предоставя 
в електронен вид, като eЕЕДОП. Като част от документацията на ОП възложителят е изготвил и 
предоставил образец на eЕЕДОП, съгласно одобрения такъв от Европейската комисия. eЕЕДОП 
е предоставен в два формата PDF и XML. Участникът следва да го попълни, подпише с 
електронен подпис и предостави на възложителя на оптичен носител в двата формата – PDF 
подписан с електронен подпис от съответните лица и в XML. 

Съобразно указаното в т.2.1 от „Указания за подготовка на офертите на участниците” и по 
аргумент от чл.41 ал.1 от ППЗОП ЕЕДОП се подписва от всички лица по чл.40 от ППЗОП. 
Неподписан документ по същината си е несъществуващ документ, тъй като не може да 
удостовери изявлението на лицето, посочено като негов автор, ако то не е положило подпис.  

Участникът е представил неподписан eЕЕДОП, което налага отстраняване на установеното 
несъответствие.  

Предвид изложеното комисията 
РЕШИ: 

1. На основание чл.61 т.5 ППЗОП комисията указва на „ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД – гр. София в срок от 5 работни дни от получаване на искането за това да 
представи на комисията нов eЕЕДОП по образеца от документацията на ОП, надлежно 
попълнен в двата формата - PDF и XML и подписан от задължените лица в PDF формат. 

2. На основание чл.61 т.5 ППЗОП комисията указва на „БУЛГЕРМЕД ВЕ” ООД – гр. 
София в срок от 5 работни дни от получаване на искането за това да представи на комисията 
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нов eЕЕДОП по образеца от документацията на ОП, надлежно попълнен в двата формата - PDF 
и XML и подписан от задължените лица в PDF формат. 

3. На основание чл.61 т.5 ППЗОП комисията указва на „ПРО ФАРМАЦИЯ” ЕООД – гр. 
София в срок от 5 работни дни от получаване на искането за това да представи на комисията 
нов eЕЕДОП по образеца от документацията на ОП, надлежно попълнен в двата формата - PDF 
и XML и подписан от задължените лица в PDF формат. 

4. На основание чл.61 т.5 ППЗОП комисията указва на „МЕДЕКС” ООД – гр. София в 
срок от 5 работни дни от получаване на искането за това да представи на комисията нов 
eЕЕДОП по образеца от документацията на ОП, надлежно попълнен в двата формата - PDF и 
XML и подписан от задължените лица в PDF формат. 

5. На основание чл.61 т.5 ППЗОП комисията указва на „РОШ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. 
София в срок от 5 работни дни от получаване на искането за това да представи на комисията 
нов eЕЕДОП по образеца от документацията на ОП, надлежно попълнен в двата формата - PDF 
и XML и подписан от задължените лица в PDF формат. 

6. На основание чл.61 т.5 ППЗОП комисията указва на „ЕКОФАРМ” ЕООД – гр. София 
в срок от 5 работни дни от получаване на искането за това да представи на комисията нов 
eЕЕДОП по образеца от документацията на ОП, надлежно попълнен в двата формата - PDF и 
XML и подписан от задължените лица в PDF формат. 

7. На основание чл.61 т.5 ППЗОП комисията указва на „МАРМИТ ЮНАЙТЕД” ЕООД – 
гр. София в срок от 5 работни дни от получаване на искането за това да представи на комисията 
нов eЕЕДОП с коректно попълнена информация в част IV раздел А за критериите за подбор 
относно годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, посочени в поле 
III.1.1. т.1 - т.3 от обявлението - действащи разрешение и/или удостоверение за търговия на едро 
с лекарствени продукти по чл.195, ал.1 и ал.2 от ЗЛПХМ и/или разрешение за производство в 
случаите по чл.196, ал.1 от ЗЛПХМ, и/или разрешение за внос в случаите по чл. 196, ал. 2 от 
ЗЛПХМ, издадени по реда и условията на този закон; действаща лицензия по чл.32, ал.1 от 
Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите за извършване на дейности с 
наркотични вещества за медицински цели, издадена по реда и условията на този закон и 
действаща лицензия за превоз на радиоактивни вещества, издадена по реда и условията на 
ЗБИЯЕ - чл.58, ал.1, т.4 във връзка с чл.56, ал.1 от с.з. и/или други документи, които съдържат 
променена и/или допълнителна информация относно това обстоятелство съобразно оферираните 
обособени позиции. 

8. На основание чл.61 т.5 ППЗОП комисията указва на „МС ФАРМА” АД – гр. София в 
срок от 5 работни дни от получаване на искането за това да представи на комисията нов 
eЕЕДОП по образеца от документацията на ОП, надлежно попълнен в двата формата - PDF и 
XML и подписан от задължените лица в PDF формат. 

9. На основание чл.61 т.5 ППЗОП комисията указва на „РЕМЕДИ ТРЕЙДИНГ” ООД – 
гр. Плевен в срок от 5 работни дни от получаване на искането за това да представи на 
комисията нов eЕЕДОП по образеца от документацията на ОП, надлежно попълнен в двата 
формата - PDF и XML и подписан от задължените лица в PDF формат. 

10. На основание чл.61 т.5 ППЗОП комисията указва на „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” 
ЕООД – гр. София в срок от 5 работни дни от получаване на искането за това да представи на 
комисията нов eЕЕДОП по образеца от документацията на ОП, надлежно попълнен в двата 
формата - PDF и XML и подписан от задължените лица в PDF формат. 

11. Искането по предходните точки да бъде извършено от члена на комисията Валя 
Белчева.  

Комисията приключи работата си по този протокол на 22.05.2018г. 
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Комисия: 
 

Председател: Николай Кирев – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
Членове: маг.фарм.Цв. Кирева – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
                д-р Д. Кирова – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
     д-р Вяра Захариева – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
     Валя Белчева – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД                  
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