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. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
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V  70 Q V  п  П 7 П П  V  ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАНН1
бх>% РД-20-926/12.12.201?г. У твърд ^

Дата:..............
/Зам. -Ректор ФМБ ИУ -  Варна 
проф.д-р Стоян Стоянов/

ПРОТОКОЛ
от

11 декември 2017 г. за дейността на комисията назначена по реда чл.97, 
ал.1 от ППЗОП, назначена със заповед на Зам.-ректора „ФМБ“ на ИУ - Варна № 

РД-06-3920/11.12.2017г. за разглеждане и оценка на офертите по реда на 
тяхното постъпване и за класиране на участниците в обществена поръчка с ред 

за възлагане /основание чл.20, ал.З, т.2 и глава двадесет и шеста от ЗОП/ 
събиране на оферти с обява № РД-21 -1591/30.11.2017г. с предмет „Доставка и 
гаранционно обслужване на компютърна техника, монитори и мултимедиини 
проектори” /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 3020 0000/, 

открита с публикуването й в профила на купувача на 30.11.2017г.
/ГО 9070940/.

В 09:00 часа на 11 ноември 2017г. в Конферентна зала ̂ 205 в Учебен блок -  1 на 
Икономически университет -  Варна, адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис I” № 77, 
определената комисия за разглеждане и оценка на офертите по реда на тяхното 
постъпване и за класиране на участниците в обществената поръчка се събра в състав:

1. Владимир Новаков -  председател -  експерт „Обществени поръчки”;
2. доц. д-р Андрияна Андреева -  член -  юрисконсулт в ИУ -  Варна;
3. инж. Иван Петров -  член -  ръководител сектор „Техническа поддръжка“ към 

Инфрмационни технологии и обслужване.

До 16.30 часа на 07.12.2017г. в Ректората (стая 209) бяха получени и вписани в 
Регистъра на обществените поръчки 4 /четири/ оферти б запечатани и непрозрачни 
опаковки както следва:

1. „Специализирани бизнес системи“ АД с вх.№ 68.1 ./07.12.2017г. от 15.1 Оч.
2. „Кейбъл Тех“ ООД с вх.№ 68.2./07.12.2017г. от 15.50ч.
3. „Стемо“ ООД с вх.№ 68.3./07.12.2017г. от 16.00ч.
4. „Стантек“ ЕООД с вх.№ 68.4./07.12.2017г. от 16.05ч.

В залата присъства Петър Стефанов Петров -  упълномощен представител, 
съгласно нотариално заверено пълномощно от 05.12.2017г. на „Стемо“ ООД - участник 
в обществената поръчка.

Председателят на комисията представи Заповед на Зам.-ректора „ФМБ“ на ИУ - 
Варна № РД-06-3920/11.12.2017г. и оповести, че е получил от Ректората (стая 209) 4
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/четири/ броя оферти от „Специализирани бизнес системи“ АД, „Кейбъл Тех“ ООД, 
„Стемо“ ООД, „Стантек“ ЕООД, което обстоятелство е удостоверено с подписан 
протокол по реда на чл.48, ал.6 от ППЗОП към Регистъра на подадените оферти.

Съгласно чл.51, ал.8, и чл.97, ал.2 от ППЗОП членовете на комисията подписаха 
декларации за обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП.

Комисията констатира, че предадените опаковка не са разпечатани, не са с 
нарушена цялост и имат записан входящ номер, съответстващ на реда на подаване на 
документите съгласно Регистъра на подадените оферти.

Офертите бяха отворени по реда на тяхното постъпване. Ценовите параметри на 
„Специализирани бизнес системи“ АД, „Кейбъл Тех“ ООД, „Стемо“ ООД. „Стантек“ 
ЕООД бяха в запечатани, непрозрачни пликове в рамките на опаковката на офертата.

На основание чл.54. ал.4 и ал.5 от ППЗОП членовете на комисията подписаха 
„Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация“ и „Ценовите параметри“ на „Стемо“ ООД и съвместно е Петър 
Стефанов Петров „Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническата спецификация“ и „Ценовите параметри“ на „Специализирани бизнес 
системи“ АД. „Кейбъл Тех“ ООД и „Стантек“ ЕООД. Председателят на комисията 
оповести предложените общи ценови параметри на участниците, както следва:

на „Специализирани бизнес системи“ АД - 47 839.00лв. /четиридесет и седем 
хиляди осемстотин тридесет и девет лева/;

на „Кейбъл Тех“ ООД -  45 880.00лв. /четиридесет и пет хиляди осемстотин и 
осемдесет лева/;

на „Стемо“ ООД- 37 995.00лв. /тридесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и 
пет лева/;

на „Стантек“ ЕООД- 42 224.00лв. /четиридесет и две хиляди двеста двадесет и 
четири лева/.

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от 
заседанието на комисията, която продължи работата си в закрито заседание по 
разглеждане на съдържащите се документи в офертите на участниците в съответствие с 
разпоредбите на ЗОП и условията определени в документацията по поръчката.

В резултат на разглеждане на представените оферти за съответствие с 
изискванията на Възложителя, комисията извърши проверка за наличие на вписване на 
участниците в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и направи следните 
констатации:

1. офертата на „Специализирани бизнес системи“ АД по БУЛСТАТ 121814067, 
съдържа;

- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представляващ административни сведения за участника - 

по образец /Приложение 1/ (оригинал)',
- декларация за съгласие с текста на договора и за валидността на офертата - по 

образец /Приложение 2/ {оригинал)',
-декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за 

сключване на договор /основание чл.54. ал.1 т.3,4 и т.-5 от ЗОП/ - по образец
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/Приложение 3/ (<оригинал);
- декларации №2 за лично състояние на представляпащия/щите участника за 

липса на пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1.2 и т.7 от ЗОП/ - по 
образец /Приложение 4/, подписани от директорите на предприятието (оригинал);

-декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал.1 от ЗОП/ - по 
образец /Приложение 5/ (<оригинал);

-декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.11 от 
ЗОП/ - по образец /Приложение 7/ (оригинал);

- декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим - 
по образец /Приложение 8/ (оригинал);

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация - по образец /Приложение 10/ {оригинал);

- Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕЦОП/{оригинал).

Установени липси, непълноти или несъответствия на представената 
информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:

Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в 
документацията образци. Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия 
на представената информация в офертата на „Специализирани бизнес системи'* АД.

2. офертата на „Кейбъл Тех“ ООД по БУЛСТАТ 103937876, съдържа:
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представляващ административни сведения за участника - 

по образец /Приложение 1/ (оригинач);
- декларация за съгласие с текста на договора и за валидността на офертата - по 

образец /Приложение 2/ {оригинал);
-декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за 

сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4 и т.5 от ЗОП/ - по образец 
/Приложение 3/ {оригинач);

- декларации №2 за лично състояние на представляващия/щите участника за 
липса на пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по 
образец /Приложение 4/, подписани от директорите на предприятието {оригинач);

-декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал.1 от ЗОП/ - по 
образец /Приложение 5/ {оригинач);

-декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.11 от 
ЗОП/ - по образец /Приложение 7/ {оригинал);

- декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим - 
по образец /Приложение 8/ {оригинач);

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация - по образец /Приложение 10/ {оригинач);

- Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/{оригинач).

Установени липси, непълноти или несъответствия на представената 
информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:

Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в 
документацията образци. Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия 
на представената информация в офертата на „Кейбъл Тех“ ООД.
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3. офертата на „Стемо“ ООД по БУЛСТАТ 817080126, съдържа:
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представляващ административни сведения за участника - 

по образец /Приложение 1 / (оригинал);
- декларация за съгласие с текста на договора и за вапидността на офертата - по 

образец /Приложение 2/ (оригинал);
-декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за 

сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4 и т.5 от ЗОП/ - по образец 
/Приложение 3/ (оригинал);

-декларации №2 за лично състояние на представл ващия/щите участника за 
липса на пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1.2 и т.7 от ЗОП/ - по 
образец /Приложение 4/, подписани от директорите на предприятието (оригинал);

-декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал.1 от ЗОП/ - по 
образец /Приложение 5/ (оригинал);

-декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.11 от 
ЗОП/ - по образец /Приложение 7/ (оригинал);

- декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим - 
по образец /Приложение 8/ (оригинал);

- предложение за изг. ълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация - по образец /Приложение 10/ (оригинал);

- Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/(оригинал).

Установени липси, непълноти или несъответствия на представената 
информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:

Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в 
документацията образци. Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия 
на представената информация в офертата на „Стемо“ ООД.

4. офертата на „Стантек“ ЕООД по БУЛСТАТ 121604510, съдържа:
- списък на документи (е, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представляващ административни сведения за участника - 

по образец / Приложение 1/ (оригинал);
- декларация за съгласие с текста на договора и за ьдлидността на офертата - по 

образец /Приложение 2/ (оригинал);
-декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за 

сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4 и 7.5 от ЗОП/ - по образец 
/Приложение 3/ (оригинал);

- декларации №2 за лично състояние на представллващия/щите участника за 
липса на пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по 
образец /Приложение 4/, подписани от директорите на предприятието (оригинал);

-декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал.1 от ЗОП/ - по 
образец /Приложение 5/ (оригинал);

-декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ат. 11 ог 
ЗОП/ - по образец /Приложение 7/ (оригинал);

-декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим - 
по образец /Приложение 8/ (оригинал);

- предложение за изпълнение на поръчката в ст^ответствие с техническата
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спецификация - по образец /Приложение 10/ (<оригинал);
- Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП^оригшнп).

Установени липси, непълноти или несъответствия на представената 
информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:

Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в 
документацията образци. Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия 
на представената информация в офертата на „Стантек“ ЕООД.

Във връзка с горецитираните констатации комисията допуска до разглеждане на 
„Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация" и до оценка на „Ценовите параметри“ на участниците „Специализирани 
бизнес системи“ АД, „Кейбъл Тех“ ООД, „Стемо“ ООД, „Стантек“ ЕООД.

Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация на „Специализирани бизнес системи“ АД включва компютърни 
конфигурации DELL OptiPlex 3050МТ, LCD монитори DELL 22 E2218HN, преносими 
кохмпютри DELL Vostro 3568, SWITCH Cisco SG300-52, мултимедиини проектори 
Optima W316ST DLP, екрани Elite Screen c аксесоари, като характеристиките на 
компоненти са надлежно доказани с представени фирмени технически описания на 
производителя на предлаганото оборудване, потвърждаващи, че минималните 
изисквания са изпълнени. Доставката ще бъде безплатна /без транспортно оскъпяване/ 
на адрес: гр.Варна, бул.”Спивница” № 158-А, Учебен корпус -  3 на Икономически 
университет -  Варна в срок до 20 /двадесет/ работни дни от датата на сключване на 
договора. Гаранционното обслужване на компютърна техника, монитори и 
мултимедиини проектори ще се извършва на адреса на Възложителя: гр.Варна, 
бул.‘’Сливница" № 158-А, Учебен корпус -  3 на Иконом/Смески университет - Варна. 
Потвърждение, че оферта е съобразена с изискванията, посочени в документацията за 
участие в поръчката. Гаранция, че участника в състояние да изпълни качествено 
поръчката в пълно съответствие с предоставената оферта.

През последните три години от датата на подаване на офертата, участникът е 
реализирал оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер на новече от 
98 000.00 лв. (деветдесет и осем хиляди лева), без включен ДДС, като е изпълнил 
повече от една доставка с предмет и обем, идентични с тези на поръчката. Участникът 
има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по 
стандарт ISO 9001:2008 с обхват предоставяне на интегриране решения в 
информационните технологий с валидност 14.09.2018г.

Ценовите параметри, предложени от „Специализирани бизнес системи“ АД са в 
размер на 47 839.00лв. /четиридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и девет лева/ 
без вкл. ДДС. Предложената цена не надвишава прогнозната стойност на поръчката, а 
именно 49 000.00лв. /четиридесет и девет хиляди лева/ без включен ДДС, без включен 
ДДС.

Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката и ценовите 
параметри на участника „Специализирани бизнес системи“ АД, удовлетворяват 
изискванията на Възложителя.
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Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация на „Кейбъл Тех“ ООД включва компютърни конфигурации HP, LCD 
монитори 20 Wide, преносими компютри INTEL, SWITCH 48 Gigabit Ethernet, 
мултимедиини проектори DLP/LCD, екрани с аксесоари, като характеристиките на 
компоненти са надлежно доказани с представени фирмеки технически описания на 
производителя на предлаганото оборудване, потвърждаващи, че минималните 
изисквания са изпълнени. Доставката ще бъде безплатна /без транспортно оскъпяване/ 
на адрес: гр.Варна, бул.”Сливница” № 158-А, Учебен корпус -  3 на Икономически 
университет -  Варна в срок до 20 /двадесет/ работни дни от датата на сключване на 
договора. Гаранционното обслужване на компютърна техника, монитори и 
мултимедиини проектори ще се извършва на адреса на Възложителя: гр.Варна, 
бул^Сливница" № 158-А, Учебен корпус -  3 на Икономически университет - Варна. 
Потвърждение, че оферта е съобразена с изискванията, посочени в документацията за 
участие в поръчката. Гаранция, че участника в състояпле да изпълни качсствено 
поръчката в пълно съответствие с предоставената оферта.

През последните три години от датата на подаване на офертата, участникът е 
реализирал оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер на повече ог 
98 000.00 лв. (деветдесет и осем хиляди лева), без включен ДДС, като е изпълнил 
повече от една доставка с предмет и обем, идентични с тези на поръчката. Участникът 
има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по 
стандарт ISO 9001:2008.

Ценовите параметри, предложени от „Кейбъл Тех“ ООД са в размер на 45 
880.00лв. /четиридесет и пет хиляди осемстотин и осемдесет лева/ без вкл. ДДС. 
Предложената цена не надвишава прогнозната стойност на поръчката, а именно 
49 000.00лв. /четиридесет и девет хиляди левау без включен ДДС, без включен ДДС.

Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката и ценовите 
параметри на участника „Кейбъл Тех“ ООД, удовлетворяват изискванията на 
Възложителя.

Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация на „Стемо“ ООД включва компютърни конфигурации HP 290 G l, LCD 
монитори АОС E2280SWN, преносими компютри HP 250 G6, SWITCH HP. 
мултимедиини проектори Acer, екрани Elite Screen с аксесоари, като характеристиките 
на компоненти са надлежно доказани с представени фирмени технически описания на 
производителя на предлаганото оборудване, потвърж даващи, че минималните 
изисквания са изпълнени. Доставката ще бъде безплатна /без транспортно оскъпяване/ 
на адрес: гр.Варна, бул.”Сливница” № 158-А, Учебен корпус -  3 на Икономически 
университет -  Варна в срок до 20 /двадесет/ работни дни от датата на сключване на 
договора. Гаранционното обслужване на компютърна техника, монитори и 
мултимедиини проектори ще се извършва на адреса на Възложителя: гр.Варна. 
бул/’Сливница“ № 158-А, Учебен корпус -  3 на Икономически университет - Варна. 
Потвърждение, че оферта е съобразена с изискванията, посочени в документацията за 
участие в поръчката. Гаранция, че участника в състояние да изпълни качествено 
поръчката в пълно съответствие с предоставената оферта.

През последните три години от датата на подаване , на офертата, участникът е 
реализирал оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер на повече от
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98 000.00 лв. (деветдесет и осем хиляди лева), без включен ДДС, като е изпълнил 
повече от една доставка с предмет и обем, идентични с тези на поръчката. Участникът 
има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по 
стандарт ISO 9001:2015 с обхват услуги, решения и продукти в информационните и 
комуникационните технологии с валидност 26.12.2018г.

Ценовите параметри, предложени от „Стемо“ ООД са в размер на 37 995.00лв. 
/тридесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и пет лева/ без вкл. ДДС. 
Предложената цена не надвишава прогнозната стойност на поръчката, а именно 
49 000.00лв. /четиридесет и девет хиляди лева/ без включен ДДС, без включен ДДС.

Комисията приема, че предложението за изпълнени* на поръчката и ценовите 
параметри на участника „Стемо“ ООД, удовлетворяват изискванията на Възложителя.

Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация на „Стантек“ ЕООД включва компютърни конфигурации Lenovo V520. 
LCD монитори АОС E2270SWN, преносими компютри HP 250 G6, SWITCH Cisco 
SLM2048T-EU, мултимедиини ироектори Acer, екрани Elite Screen с аксесоари, като 
характеристиките на компоненти са надлежно доказани с представени фирмени 
технически описания на производителя на предлаганото оборудване, потвърждаващи, 
че минималните изисквания са изпълнени. Доставката ще бъде безплатна /без 
транспортно оскъпяване/ на адрес: гр.Варна, бул^Сливница'' № 158-А. Учебен корпус
-  3 на Икономически у ниверситет -  Варна в срок до 20 /двадесет/ работни дни от датата 
на сключване на договора. Гаранционното обслужване на компютърна техника, 
монитори и мултимедиини проектори ще се извършва на адреса на Възложителя: 
гр.Варна, бул.”Сливница’' № 158-А, Учебен корпус -  3 на Икономически университет - 
Варна. Потвърждение, че оферта е съобразена с изискванията, посочени в 
документацията за участие в поръчката. Гаранция, че участника в състояние да изпълни 
качествено поръчката в пълно съответствие с предоставената оферта.

През последните три години от датата на подаване на офертата, участникът е 
реализирал оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер на повече от 
98 000.00 лв. (деветдесет и осем хиляди лева), без включен ДДС, като е изпълнил 
повече от една доставка с предмет и обем, идентични с тези на поръчката. Участникът 
има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по 
стандарт ISO 9001:2015 с обхват търговия с компютри,, компютьрни компоненти, 
периферия, софтуер, офис техника и консумативи с валидност 14.09.2018г.

Ценовите параметри, предложени от „Стантек“ ЕООД са в размер на 42 224.00лв. 
/четиридесет и две хиляди двеста двадесет и четири лева/ без вкл. ДДС. Предложената 
цена не надвишава прогнозната стойност на поръчката, а именно 49 000.00лв. 
/четиридесет и девет хиляди лева/ без включен ДДС, без включен ДДС.

Комисията приема., че предложението за изпълнение на поръчката и ценовите 
параметри на участника „Стантек“ ЕООД, удовлетворяват изискванията на 
Възложителя.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 72 от ЗОП, комисията направи проверка за 
съотношението на предложената от допуснатите до класиране участници ценови 
параметри със средната стойност на останалите участници.
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Резултати от проверката по чл.72 от ЗОП

Ценово
предло
жение

Средна 
стойност на 
останалите 
участници

Статут на 
предложението 
/благоприятно 

или
неблагоприятно/

%
благопри-

ятност
спрямо
средна

стойност
„Специализирани бизнес 

системи“ АД
47 839.00

42 033.00 неблагоприятно п/а

„Кейбъл Тех“ ООД 45 880.00 42 686.00 неблагоприятно п/а
„Стемо“ ООД 37 995.00 . 45 314.33 благоприятно 16.15
„Стантек“ ЕООД 42 224.00 43 904.66 благоприятно 3.82

Комисията установи, че ценовите параметри, предложени за изпълнение на 
обществената поръчка от „Специализирани бизнес системи“ АД, „Кейбъл Тех“ ООД, 
„Стемо“ ООД, „Стантек“ ЕООД не са с повече от 20 на сто по-благоприятни от 
средната стойност на ценовите параметри на останалите участници.

КЛАСИРАНЕТО НАРЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕТО, ОЦЕНКАТА
УЧАСТНИЦИТЕ

Съгласно гореизложеното и на основание т.25 от описанието на обществената 
поръчка, касаеща оценяването на икономически най-изгодг.ата оферта по критерии за 
възлагане най-ниска цена /чл.70 ал.2, т.1 от ЗОП/, като на. първо място се класира 
участникът, предложил най-ниска цена, комисията < класира участниците в 
обществената поръчка с предмет „Доставка и гаранционно обслужване на компютърна 
техника, монитори и мултимедиини проектори”, както следва:

1. „Стемо“ ООД
2. „Стантек“ ЕООД ;
3. „Кейбъл Тех“ ООД ' ;
4. „Специализирани бизнес системи“ АД

Комисията предлага на Възложителя с утвърждаване на настоящия протокол да 
бъде предложено сключване на договор с предмет „Доставка и гаранционно 
обслужване на компютърна техника, монитори и мултимедиини проектори5’ на „Стемо“ 
ООД с ЕИК по БУЛСТА7''817080126, съгласно предложението за изпълнение на 
поръчката и ценовите параметри на участника.

Настоящият протокол е съставен на 12 декември 2017г и съгласно чл.97, ал.4 от 
ППЗОП се предава на Възлежиз*1̂ “^“^—  "~~зане.

КОМИСИЯ:

1. Владимй^-ювЖсж

2. Андрияна Андреева

3. Иван Петров......................
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ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, А/1.1 ОТ 
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


