






































чл. 2 от ЗЗЛД 
и чл.42, ал. 5 

от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД 
и чл.42, ал. 5 

от ЗОП

чл. 2 от 
ЗЗЛД и 

чл.42, ал. 5 
от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД и чл.42, ал. 5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД и 
чл.42, ал. 5 от ЗОП



чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП









чл. 2 от ЗЗЛД и чл.42, ал. 5 от ЗОП



чл. 2 от ЗЗЛД и чл.42, ал. 5 от ЗОП

















чл. 2 от ЗЗЛД и чл.42, ал. 5 от ЗОП



чл. 2 от ЗЗЛД и чл.42, ал. 5 от ЗОП





чл. 2 от ЗЗЛД и чл.42, ал. 5 от ЗОП



чл. 2 от ЗЗЛД и чл.42, ал. 5 от ЗОП



























чл. 2 от ЗЗЛД и чл.42, ал. 5 от ЗОП



чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП













чл. 2 от ЗЗЛД и чл.42, ал. 5 от ЗОП



чл. 2 от ЗЗЛД и чл.42, ал. 5 от ЗОП

























чл. 2 от ЗЗЛД и чл.42, ал. 5 от ЗОП



чл. 2 от ЗЗЛД и чл.42, ал. 5 от ЗОП





Заличено на осн. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от Закона за обществените 
поръчки, приложена към офертата на изпълнителя.



чл. 2 от ЗЗЛД и чл.42, ал. 5 от ЗОП

Заличено на осн. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от Закона 
за обществените поръчки, приложена към офертата на изпълнителя.



чл. 2 от ЗЗЛД и чл.42, ал. 5 от ЗОП





Заличено на осн. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от Закона за 
обществените поръчки, приложена към офертата на изпълнителя.



чл. 2 от ЗЗЛД и чл.42, ал. 5 от ЗОП

Заличено на осн. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от Закона 
за обществените поръчки, приложена към офертата на изпълнителя.



чл. 2 от ЗЗЛД и чл.42, ал. 5 от ЗОП





Заличено на осн. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от Закона за 
обществените поръчки, приложена към офертата на изпълнителя.



чл. 2 от ЗЗЛД и чл.42, ал. 5 от ЗОП



чл. 2 от ЗЗЛД и чл.42, ал. 5 от ЗОП





Заличено на осн. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от Закона за 
обществените поръчки, приложена към офертата на изпълнителя.



чл. 2 от ЗЗЛД и чл.42, ал. 5 от ЗОП



чл. 2 от ЗЗЛД и чл.42, ал. 5 от ЗОП



Заличено на осн. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от Закона за 
обществените поръчки, приложена към офертата на изпълнителя.



Заличено на осн. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от Закона за 
обществените поръчки, приложена към офертата на изпълнителя.



чл. 2 от ЗЗЛД и чл.42, ал. 5 от ЗОП



чл. 2 от ЗЗЛД и чл.42, ал. 5 от ЗОП





Заличено на осн. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от Закона за 
обществените поръчки, приложена към офертата на изпълнителя.



чл. 2 от ЗЗЛД и чл.42, ал. 5 от ЗОП
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