
 

 

 

 

 

ДГ „ЧУЧУЛИГА“ – гр. РУСЕ 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Я 

 

КЪМ ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНО ЛИЦЕ ПО ЧЛ. 191 ЗОП 

 

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ: 

 

МЛЯКО, МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ И ЯЙЦА 

/Обособена позиция 1/ 

 

МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ 

/Обособена позиция 2/ 

 

ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И КОРЕНОПЛОДНИ,  

ВКЛ. КОНСЕРВИРАНИ 

/Обособена позиция 3/ 

 

РИБА 

/Обособена позиция 4/ 

 

 

 

 

 

 

Русе, 2018 г. 



Приложение № 1 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

        І. Предмет на обществената поръчка: Доставка на хранителни продукти 

за нуждите на ДГ „Чучулига” – гр. Русе, по следните обособени позиции: 

- Обособена позиция 1 – Мляко, млечни продукти и яйца /съгласно Приложение № 

4.1/ 

- Обособена позиция 2 – Месо и месни продукти /съгласно Приложение № 4.2/ 

- Обособена позиция 3 – Плодове, зеленчуци и кореноплодни, вкл. консервирани 

/съгласно Приложение № 4.3/ и 

- Обособена позиция 4 – Риба /съгласно Приложение № 4.4/. 

  

        II. Изисквания за качество, съответствие и безопасност 

        1. Хранителните продукти трябва да бъдат в начален срок на годност или с 

остатъчен срок на годност не по-малко от 70 % от целия срок на годност на 

съответния продукт. 

        2. Доставяните хранителни продукти трябва да отговарят на изискванията за 

качество, съгласно действащите нормативни актове на националното и 

европейското законодателство, вкл. но не само: 

        - Закон за храните,  

        - Наредба № 6/10.08.2011 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 

3 до 7 г. в детските заведения, 

        - Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и 

качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата. 

        3. Хранителните продукти трябва да се доставят в потребителски, а не в 

промишлени опаковки, етикетирани съобразно БДС (етикетите ще са на български 

език), произведени по утвърдени стандарти, без оцветители, без ГМО и без 

обработка с йонизиращи лъчения. 

        4. Всяка доставка трябва да бъде съпроводена с документи за произход, 

качество и безопасност, съобразно актуалните към датата на съответната доставка 

изисквания (Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към 

безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и 

училищата). 

        5. Всички доставени продукти трябва да са със съответните специфични за тях 

цвят, мирис, консистенция и вкус.  

        6. При транспортирането и доставянето на продуктите трябва да бъдат спазени 

всички нормативно определени стандарти, здравни и хигиенни норми. 

 

        III. Начин за образуване на предлаганата цена 

        Предлаганите от участниците цени да се определят за килограм, в български 

лева, с включени ДДС и разходи за доставката франко склада на ДГ „Чучулига” в 

гр. Русе. 



        Прогнозната стойност на поръчката е 62 269.16 лв. без вкл. ДДС, от които: 

- за обособена позиция 1 „Мляко, млечни продукти и яйца“ – 24 878.33 лв. без вкл. 

ДДС 

- за обособена позиция 2 „Месо и месни продукти“ – 13 199.17 лв. без вкл. ДДС 

- за обособена позиция 3 „Плодове, зеленчуци и кореноплодни, вкл. консервирани“ 

– 21 008.33 лв. без вкл. ДДС 

- за обособена позиция 4 „Риба“ – 3 183.33 лв. без вкл. ДДС.  

        Посочената стойност е пределна – ако ценовото предложение я превишава, 

офертата не се класира. Транспортът франко мястото на изпълнение на поръчката 

следва да е включен в предложената цена. Предлаганата цена по позиция 3 

„Плодове, зеленчуци и кореноплодни, вкл. консервирани“ следва да е съобразена 

със сезона на доставката /I-ви период – от 1-ви май до 30-ти септември и II-ри 

период – от 1-ви октомври до 30-ти април/. 

         

        IV. Изпълнение на поръчката - 

        Доставките следва да се извършват по предварителна заявка, конкретизираща 

вида и количествата от съответния продукт. Недопустима е заявката и доставката 

на продукти, които не са включени в предмета на поръчката. 

        Прогнозните количества са ориентировъчни. Възложителят си запазва правото 

да намалява количествата според конкретните нужди към датата на съответната 

заявка, както и да заявява само част от изброените в описанието на поръчката 

продукти. 

        Цената на всяка от доставките трябва да не превишава цените на дребно на 

съответните продукти в търговската мрежа в гр. Русе към датата на съответната 

доставка.         

        Доставчикът е длъжен да осигури транспорта. 

        Доставките ще се извършват до склада на детската градина в гр. Русе, на ул. 

„Борислав“ 4. 

        Доставките се извършват ежедневно – от 6:30 до 8:00 часа.   

        В случай на рекламация, подмяната на негодните продукти и/или допълване на 

количеството съгласно заявените количества от съответния продукт се извършва в 

срок най-късно до 2 (два) часа от предявяване на рекламацията. 

        Плащането ще се извършва разсрочено за срок до 30 (тридесет) календарни 

дни от представянето на фактура в оригинал, в лева по банков път.  

 

        V. Срок за изпълнение на поръчката - Срокът за изпълнение на поръчката е 

9 /девет/ месеца от датата на влизане в сила на договора – от 01.04.2018 г. 

 

        VІ. Контрол по изпълнението на договора – Изпълнението на сключените в 

резултат на настоящата покана договори ще бъде контролирано от Счетоводителя и 

Домакина на ДГ „Чучулига”. 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

О Ф Е Р Т А 

 

ДО: Директора на ДГ „Чучулига“ – гр. Русе, във връзка с покана за представяне 

на оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка на 

хранителни продукти за нуждите на ДГ Чучулига – гр. Русе по обособени позиции“ 

 

ОТ: ....................................................................................................................................... 

(наименование на участника) 

............................................................................................................................................... 

(ЕИК, седалище и адрес на управление) 

............................................................................................................................................... 

(лице за контакт, телефон, ел. поща) 

чрез управителя ................................................................................................................... 

(три имена, ЕГН) 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

        Представяме нашата оферта за изпълнение на горепосочената поръчка, при 

обявените в поканата условия, които приемаме. 

        Приемаме да се считаме обвързани от поетите с настоящата оферта 

задължения до изтичането на 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния 

срок за получаване на оферти. 

        Задължаваме се, ако бъдем избрани за изпълнител на поръчката, при 

сключване на договора да представим всички необходими доказателства за 

съответствие с критериите за подбор, както и определената от възложителя 

гаранция за изпълнение на договора.  

        Задължаваме се, ако бъдем избрани за изпълнител, да изпълним поръчката 

съгласно всички изисквания по Техническата спецификация.  

        В представеното ценово предложение сме включили всички разходи, 

необходими за качественото изпълнение на поръчката, вкл. транспортните разходи. 

        Прилагаме следните документи, представляващи неразделна част от 

настоящата оферта: 

        1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката. 

        2. Ценово предложение. 

        3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП и липса на 

специфични основания за недопускане. 

        4. Декларация за съответствие с критериите за подбор. 

        5. Подписан на всяка страница проект на договор. 

 

        Всички страници в офертата са номерирани последователно. 

 

Дата: ......................................               Подпис и печат: .................................................... 



Приложение № 3 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за изпълнение на поръчката 

 

ДО: Директора на Детска градина „Чучулига“ – гр. Русе, ул. Борислав 4 

 

ОТ (наименование на участника) ...................................................................................., 

ЕИК ..................................................., седалище и адрес на управление: 

.............................................................................................................................................., 

представлявано от /трите имена и качество на лицето/ 

............................................................................................................................................... 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

        След като се запознах с поканата за представяне на оферта за изпълнение на 

обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите 

на ДГ Чучулига – гр. Русе по обособени позиции“, ведно с приложенията, 

        I. Декларирам, че: 

        1/ Съгласен съм с клаузите на приложения към поканата проект на 

договор и се задължавам от името на представлявания от мен участник да ги 

изпълняваме точно в случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената 

поръчка. 

        2/ Офертата е валидна и ни обвързва за срок от 60 (шестдесет) календарни 

дни, считано от крайния срок за получаване на офертите, като същата може да бъде 

приета по всяко време преди изтичането на този срок. 

        II. Предлагаме следните условия за изпълнение на поръчката съобразно 

заложените от Вас изисквания в Техническата спецификация: 

        1/ Предмет на доставките: Доставка на хранителни продукти за нуждите на 

ДГ „Чучулига” – гр. Русе, по следните обособени позиции: 

- Обособена позиция 1 – Мляко, млечни продукти и яйца /съгласно Приложение № 

4.1/ 

- Обособена позиция 2 – Месо и месни продукти /съгласно Приложение № 4.2/ 

- Обособена позиция 3 – Плодове, зеленчуци и кореноплодни, вкл. консервирани 

/съгласно Приложение № 4.3/ и 

- Обособена позиция 4 – Риба /съгласно Приложение № 4.4/. 

        2/ Приемаме да доставяме всички продукти, изброени в таблиците по 

Приложения от № 4.1 до № 4.4 вкл., в посочените в същите приложения 

количества, при спазване на нормативните изисквания и изискванията на 

Възложителя за качество, съответствие и безопасност, посочени в Техническата 

спецификация на поръчката, а именно: 

        1. Хранителните продукти ще бъдат в начален срок на годност или с остатъчен 

срок на годност не по-малко от 70 % от целия срок на годност на съответния 

продукт. 



        2. Доставяните хранителни продукти ще отговарят на изискванията за 

качество, съгласно действащите нормативни актове на националното и 

европейското законодателство, вкл. но не само: 

        - Закон за храните,  

        - Наредба № 6/10.08.2011 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 

3 до 7 г. в детските заведения, 

        - Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и 

качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата. 

        3. Хранителните продукти ще се доставят в потребителски, а не в промишлени 

опаковки, етикетирани съобразно БДС (етикетите ще са на български език), 

произведени по утвърдени стандарти, без оцветители, без ГМО и без обработка с 

йонизиращи лъчения. 

        4. Всяка доставка ще бъде съпроводена с документи за произход, качество и 

безопасност, съобразно актуалните към датата на съответната доставка изисквания 

(Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и 

качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата). 

        5. Всички доставени продукти ще са със съответните специфични за тях цвят, 

мирис, консистенция и вкус.  

        6. При транспортирането и доставянето на продуктите ще бъдат спазени 

всички нормативно определени стандарти, здравни и хигиенни норми. 

        3/ Приемаме да извършваме доставки със следната периодичност: 

Ежедневни доставки франко склада на ДГ „Чучулига” в гр. Русе, ул. „Борислав“ № 

4, съобразно заявките на Възложителя, направени в деня предхождащ съответната 

доставка. 

        4/ Предлагаме доставките да се извършват в следните часове: до 

.......................... ч. (между 6:30 ч. и 8:00 ч.)  

        5/ Предлагаме следния срок за реакция в случай на рекламация: 

Подмяната на негодните продукти и/или допълване на количеството съгласно 

заявените количества от съответния продукт ще се извършва в срок 

.......................................................................... (до 2 часа) от предявяване на 

рекламацията.                                                         

        6/ Приемаме срокът за разсрочено плащане на издадените от нас фактури за 

доставките да бъде до 30 (тридесет) календарни дни от представянето на фактура в 

оригинал. 

Плащанията от Възложителя следва да се извършват по следната наша банкова 

сметка: 

        Банка: ............................................................................................. 

        BIC: …………………………………… 

        IBAN: ……………………………………………………………. 

        7/ Приемаме срокът за изпълнение на поръчката да бъде 9 /девет/ месеца от 

датата на влизане в сила на договора – 01.04.2018 г. 

                       

Дата: ....................................           ПОДПИС: ................................................................... 

                                                                          (изписват се името и длъжността, печат) 



Приложение № 4 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

ДО: Директора на Детска градина „Чучулига“ – гр. Русе, ул. Борислав 4 

 

ОТ (наименование на участника) ...................................................................................., 

ЕИК ..................................................., седалище и адрес на управление: 

.............................................................................................................................................., 

представлявано от /трите имена и качество на лицето/ 

............................................................................................................................................... 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

       След като се запознахме с поканата за представяне на оферта за изпълнение на 

обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите 

на ДГ Чучулига – гр. Русе по обособени позиции“, ведно с приложенията, 

 

        представяме следното ценово предложение по Обособена позиция ........... - 

............................................................................................................................................... 

 

        Обща стойност с вкл. ДДС - ............................ (с думи - ...................................... 

....................................................................................................................................) лева. 

 

        Така предложената цена е определена при пълно съобразяване с начина на 

образуването й съгласно Техническата спецификация – Приложение № 1 към 

поканата и тук приложеното остойностено Приложение № 4..... (посочва се 

номерът на приложението от № 4.1 до № 4.4). 

 

        Ценовото ни предложение е валидно и ни обвързва за срок от 60 (шестдесет) 

календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите, като същото 

може да бъде прието по всяко време преди изтичането на този срок. 

 

         

Дата: .................................               ПОДПИС: .................................................................. 

                                                                          (изписват се името и длъжността, печат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4.1 

 

 

ПОЗИЦИЯ 1 – МЛЯКО, МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ И ЯЙЦА 

 

№ Продукти Мярка 
Прогнозно 

 к-во 

Пределна 
цена  

с ДДС 

Обща 
стойност 
 с ДДС 

1 
Краве сирене /ПВЦ кутия/ БДС 15:2010 
 

кг 600   

2 
Кашкавал от краве мляко /вакуум/ БДС 
14:2010 

кг 200   

3 
Крема сирене /0,125кг. пакетче/ 
 

кг 10   

4 
Извара неосолена 
 

кг 350   

5 
Краве прясно мляко -2% 
 

л 2500   

6 
Краве прясно мляко -3,2% 
 

л 1200   

7 
Краве прясно мляко- 3,6% 
 

л 200   

8 
Краве кисело мляко- 2%, 0,400кг. Кофичка 
БДС 12:2010 

бр 13000   

9 
Краве кисело мляко 3%, 0,400кг. Кофичка 
БДС 12:2010 

бр 1000   

10 
Краве кисело мляко – 3,6% , 0,400кг. 
Кофичка БДС 12:2010 

бр 250   

11 
Краве масло - 0,125 кг. пакетче  
/над 82% масленост/ 

кг 350   

12 Яйца L бр 12000   

ОБЩО:  

 

 

        Дата:                                                                          Подпис: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4.2 

 

 

 

ПОЗИЦИЯ 2 – МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ 

 

№ Продукти Мярка 
Прогнозно 

к-во 
Пределна 

 цена с ДДС 

Обща 
стойност 
 с ДДС 

1 Свинско месо за готвене /разфасовано/ кг 550   

2 Телешко месо за готвене  /разфасовано/ кг 350   

3 Агнешко месо с кост кг 50   

4 Пиле натурално замразено кг 60   

5 Пилешко бутче /замразено/ кг 650   

6 Пилешко филе /замразено/ кг 50   

7 
Кайма смес /40%свинско и 60% телешко 
месо/ утвърден стандарт 

кг 700   

8 Шпеков колбас - утвърден стандарт / ТД кг 60   

9 Луканка пресована кг 50   

10 Шунка пресована свинска кг 200   

11 Пастет птичи чернодробен 0,300 кг. кг 80   

        ОБЩО:  
  

 

        Дата:                                                                          Подпис: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4.3 

 

ПОЗИЦИЯ 3 – ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И КОРЕНОПЛОДНИ,  

ВКЛ. КОНСЕРВИРАНИ 

 

№ Продукти Мярка 
Прогнозно 

к-во 
Пределна цена 

с ДДС 
Обща стойност 

с ДДС 

1 Ябълки  кг 6500   

2 Дини кг 500   

3 Пъпеши кг 150   

4 Грозде кг 100   

5 Кайсии кг 150   

6 Праскови кг 150   

7 Череши пресни кг 180   

8 Круши кг 200   

9 Ягоди кг 180   

10 Банани кг 1000   

11 Лимони кг 50   

12 Портокали кг 800   

13 Мандарини кг 800   

14 Краставици I период кг 100   

15 Краставици II период кг 300   

16 Домати I период кг 100   

17 Домати салатни пресни II период кг 300   

18 Пипер зелен кг 180   

19 Зеле българско  I период кг 150   

20 Зеле българско II период кг 350   

21 Спанак I период кг 30   

22 Спанак II период кг 80   

23 Тиквички кг 180   

24 Зелена салата кг 35   

25 Магданоз връзка кг 5   

26 Тиква кг 150   

27 Праз лук кг 30   

28 Карфиол кг 20   

29 Гъби кг 10   

30 Натурален сок 100% л 700   



31 
Мармалад над 60% плодово 
съдържание /0,330кг. буркан/ 

кг 80   

32 
Домати консерва /0,680кг./ 
небелени 

кг 1300   

33 Грах консерва /0,800кг. кутия кг 550   

34 
Зелен боб консерва /0,680 кг. 
буркан/ 

кг 420   

35 
Лютеница 0,260 кг. /браншови 
стандарт/ 

кг 50   

36 
Кисели краставички /буркан 0,680 
кг./ 

кг 60   

37 Паприкаш /буркан 0,680кг./ кг 50   

38 Зрял лук кг 750   

39 Зрял чесън кг 35   

40 Моркови  кг 600   

41 Пресен лук кг 30   

42 Репички кг 35   

43 Ряпа кг 35   

44 Цвекло кг 10   

45 Картофи кг 1500   

        ОБЩО: 
 

 

 

Забележка: I-ви период – от 1-ви май до 30-ти септември; II-ри период – от 1-ви 

октомври до 30-ти април. 

 

 

        Дата:                                                                          Подпис: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4.4 

 

 

ПОЗИЦИЯ 4 – РИБА 

 

№ Продукти Мярка 
Прогнозно 

к-во 

Пределна 
цена  

с ДДС 

Обща 
стойност  

с ДДС 

1 Риба скумрия филе /замразена/ кг 200   

2 Риба хек филе /замразена/ кг 600   

        ОБЩО:  
  

 

        Дата:                                                                          Подпис: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП  

за липса на обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП и  

липса на специфични основания за недопустимост 

 

 

Долуподписаният/ната (трите имена).............................................................................. 

ЕГН .................................., л.к. № ....................................., изд. на .................................г. 

от МВР – гр. ..................................., постоянен адрес: 

............................................................................................................................................... 

в качеството ми на (длъжност)......................................................................................... 

на участника (наименование на участника)...................................................................... 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

        I. Относно обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП: 

        а) не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се 

зачертава) за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 

217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от 

Наказателния кодекс;  

        б) не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се 

зачертава) за престъпление,  аналогично на тези по т.„а“, в друга държава членка 

или трета страна; 

        в) не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

 

        II. Относно обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП: 

1. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, 

което се отнася за конкретния участник):  

□1.1. Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла 

на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по 

тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на 

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 

□1.2. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла 

на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по 

тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на 

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, но за 

същите е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията; 

□1.3. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла 

на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по 



тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на 

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, но 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. 

3. По отношение на представлявания от мен участник не е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. 

 

III. Относно специфичното основание за недопустимост, обявено от 

възложителя: 

Представляваният от мен участник или свързано с него лице по смисъла на § 2, 

т. 45 от ДР на ЗОП, вр. § 1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното предлагане на 

ценни книжа не е препятствал успешното приключване на предходна процедура по 

ЗОП, проведена от същия възложител, като е отказал сключването на договор, след 

като е бил класиран на първо или второ място и определен за изпълнител на 

обществена поръчка със същия или сходен предмет на предмета на настоящата 

обществена поръчка. 

 

        Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

деклариране на неверни данни. 

 

 

Дата: ...........................................            ДЕКЛАРАТОР: .................................................. 

                                                                                                        (подпис и печат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

за съответствие с критериите за подбор 

 

Долуподписаният/ната (трите имена).............................................................................. 

ЕГН .................................., л.к. № ....................................., изд. на .................................г. 

от МВР – гр. ..................................., постоянен адрес: 

............................................................................................................................................... 

в качеството ми на (длъжност)......................................................................................... 

на участника (наименование на участника)...................................................................... 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че  

представляваният от мен участник  

съответства на всички критерии за подбор, 

а именно: 

 

1/ Участникът, когото представлявам, е вписан в Търговския регистър при Агенция 

по вписванията с ЕИК ................................................................. 

 

2/ Участникът, когото представлявам, разполага със следния собствен/нает 

(ненужното се зачертава) обект за производство и/или търговия с храни от 

групите на „Мляко и млечни продукти“, „Месо и месни продукти“, „Плодове, 

зеленчуци и кореноплодни“, „Яйца“ и „Риба“: 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

(кратко описание – вид на обекта, адрес, площ) 

Гореописаният обект е вписан в Регистъра на обектите за производство и търговия 

с храни по чл. 12 от Закона за храните, воден от БАБХ – Удостоверение за 

регистрация № ................../..................................... г. 

 

3/ Участникът, когото представлявам, е изпълнил през последните 3 години до 

датата на подаване на офертата следните доставки със същия или сходен 

предмет с предмета на настоящата поръчка (поне една): 

 

 

Възложител 

 

 

Договор №, 

дата 

 

 

Предмет на 

договора 

 

Дата на 

приключване 

на 

изпълнението 

Доказателство 

/референция 

или посочване 

на публичен 

регистър/ 

 

 

    



 

 

    

 

 

    

 

4/ Участникът, когото представлявам, разполага със следното собствено/наето 

(ненужното се зачертава) хладилно МПС: 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

(кратко описание – вид, марка, модел, рег. №) 

Гореописаното МПС е регистрирано в БАБХ за превоз на хранителни продукти от 

животински произход – Удостоверение за регистрация № .......... / ......... г.  

 

5/ Участникът, когото представлявам, притежава следния валиден сертификат за 

съответствие със стандартите за системи за управление на качеството: 

............................................................................................................................................... 

(EN ISO 9001, EN ISO 22000, HACCP или еквивалентни) 

 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

деклариране на неверни данни. 

 

 

Дата: ...........................................            ДЕКЛАРАТОР: .................................................. 

                                                                                                        (подпис и печат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

 

П Р О Е К Т   Н А   Д О Г О В О Р 
 

        Днес, на .......................2018 г. в гр. Русе, се сключи настоящият договор между: 

        1/ ДГ „ЧУЧУЛИГА” – гр. Русе, адрес: гр. Русе, ул. „Борислав” № 4, БУЛСТАТ 

827144634, представлявана от Директора СКАРЛЕТ ГВОЗДЕЙКОВА и Главния 

счетоводител ПЕНКА СТОЯНОВА, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

        и 

        2/ ........................................................................................................................., със 

седалище и адрес на управление: ................................................................................................., 

ЕИК ..........................................., представлявано от ...................................................................., 

в качеството му/й на ............................................................, наричано по-долу 

ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

 

        Страните се споразумяха за следното: 

 

І. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

        Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключва с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настоящия договор на 

основание чл. 194 от ЗОП, в резултат на изпратена покана до определено лице на 

основание чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП за представяне на оферта за изпълнение на 

обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ 

Чучулига – гр. Русе по обособени позиции”. 

 

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

        Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва в срока и 

при условията на настоящия договор следната работа: Доставка на ............................... 

(Обособена позиция .......... – Приложение № 4.......). Вида и прогнозното количество на 

доставяните хранителни продукти за целия срок на договора са подробно описани в 

таблицата по чл. 4 от договора. 

 

ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

        Чл. 3. Настоящият договор влиза в сила на 01.04.2018 г. и е със срок на действие от 9 

/девет/ месеца, считано от датата на влизането му в сила. 

 

ІV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

        Чл. 4. (1) Общата стойност на настоящия договор е в размер на ............................. 

(......................................................................................................) лв. с вкл. ДДС и е 

определена, както следва: 

№ Артикул Мярка 
Прогнозно  

количество 

Ед. цена 

с ДДС 

Обща ст-ст  

с ДДС 

    

 

 

      

ОБЩО:  

 



        (2) Цената е определена за килограм или брой, в български лева с включен ДДС и 

всички разходи по доставката франко склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в гр. Русе. 

        (3) Цената на всяка от доставките не може да превишава цените на дребно на 

съответните продукти в търговската мрежа в гр. Русе към датата на съответната доставка. 

        Чл. 5. Уговорените в чл. 4, ал. 1 цени са пределни и се прилагат само в случай, че 

цената на дребно на съответния продукт в търговската мрежа към датата на доставката 

превишава пределната цена по този договор. В противен случай доставната цена се 

определя по правилото на чл. 4, ал. 3. 

        Чл. 6. (1) Плащането на дължимата за всяка от доставките цена се извършва в лева, 

по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

        ТБ „...........................................” АД  

        BIC: ..........................................  

        IBAN: BG ......................................... 

        (2) За дължимото плащане за всяка доставка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура, която 

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на доставката. 

        (3) Плащането по всяка фактура се извършва разсрочено за срок до 30 (тридесет) 

календарни дни от представянето на фактура в оригинал за съответната доставка. 

        Чл. 7. (1) Доставките ще се извършват ежедневно, въз основа на писмени заявки на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, франко склада на ДГ „Чучулига” в гр. Русе, като осигуряването на 

транспорта е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.. 

        (2) Качеството на доставяните продукти трябва да съответства на изискванията на 

действащото българско и европейско законодателство, вкл. но не само: Закон за храните, 

Наредба № 5/25.05.2006 г. за хигиената на храните, Наредба № 8/16.04.2002 г. за 

изискванията към използване на добавки в храните, Наредба № 6/10.08.2011 г. за 

здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 г. в детските заведения и Наредба 

№ 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на 

храните, предлагани в детските заведения и училищата. 

        (3) Хранителните продукти ще се доставят в начален срок на годност или с остатъчен 

срок на годност не по-малко от 70 % от целия срок на годност на съответния продукт. 

        Хранителните продукти ще се доставят в потребителски, а не в промишлени 

опаковки, етикетирани съобразно БДС (етикетите ще са на български език), произведени 

по утвърдени стандарти, без оцветители, без ГМО и без обработка с йонизиращи лъчения. 

        Всяка доставка ще бъде съпроводена с документи за произход, качество и 

безопасност, съобразно актуалните към датата на съответната доставка изисквания 

(Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството 

на храните, предлагани в детските заведения и училищата). 

        Сиренето и кашкавалът (по Позиция 1) ще бъдат добре узрели. Месото (по Позиция 

2) ще бъде чисто, без мазнина и без жили. Пресните плодове и зеленчуци (по Позиция 3) 

ще се доставят целогодишно, като цената се определя съобразно периода на доставка (в 

сезона или извън сезона) – Зимен период обхваща времето от 1-ви октомври до 30-ти 

април, а Летен период обхваща времето от 1-ви май до 30-ти септември. По всички 

позиции - Всички продукти ще са със съответните специфични за тях цвят, консистенция 

и вкус.  

        При транспортирането и доставянето на продуктите ще се спазват всички нормативно 

определени стандарти, здравни и хигиенни норми. 

 

 



V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

        Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя при сключване на договора гаранция за 

изпълнението му в размер на 5 % (пет процента) от стойността на поръчката без вкл. ДДС, 

посочена в чл. 4, ал. 1 по-горе. Гаранцията се представя в една от следните форми: 

парична гаранция, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез 

покритие на отговорността на изпълнителя. Ако избраната от изпълнителя форма е 

парична гаранция, същата се внася по следната банкова сметка с титуляр ДГ „Чучулига”, 

гр. Русе: 

        ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД  

        BIC: IORTBGSF 

        IBAN: BG 13 IORT 7379 3300 0347 00 

        (2) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава след неговото изпълнение, 

в случай че изпълнителят не дължи неустойки във връзка с неизпълнението или лошото 

изпълнение на договора. Срокът за освобождаване на гаранцията е 7-дневен, считано от 

датата на приключване изпълнението на договора.   

        Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

      1. да извършва доставките в заявения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, на мястото и при 

спазване изискванията, указани в чл. 7. 

2. да извършва доставките съгласно уговорените в чл. 4 цени и условия. 

      3. да доставя заявените хранителни продукти в нужното количество и качество, като 

осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да преглежда доставените продукти в 

количествено и качествено отношение. 

      4. да отстранява за своя сметка всички допуснати неточности в изпълнението на 

договора, като изпълнява незабавно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

      5. да носи риска от погиване и/или увреждане на хранителните продукти до 

предаването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в мястото на доставката, като осигурява подходящи 

опаковки с оглед предпазването на доставяните продукти от повреждане или разваляне 

през време на транспортирането им. 

      6. да гарантира годността на доставяните продукти, като ги придружава със 

сертификат за съответствие и безопасност и срок на годност, съгласно изискванията на 

Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на 

храните, предлагани в детските заведения и училищата. 

      7. да доставя заявените видове и количества продукти ежедневно, до ............ ч. (между 

6:30 и 8:00 ч.) 

      8. да спазва нормативно определените здравни и хигиенни норми по отношение на 

транспорта и доставката на хранителни продукти. 

      9. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нужните за осъществяване на дейността – предмет 

на този договор разрешителни, издадени от БАБХ. 

      10. когато изпълнителят е посочил в офертата си, че ще ползва подизпълнители, той е 

длъжен в 3-дневен срок от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение за замяна на подизпълнител да изпрати копие на договора 

или допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че са 

изпълнени условията на чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП /за подизпълнителя не са налице 

основания за отстраняване и същият отговаря на критериите за подбор, съгласно 

документацията за поръчката/. Изпълнителят и посочените от него подизпълнители носят 

солидарна отговорност спрямо Възложителя по отношение точното изпълнение на 

поетите с настоящия договор задължения.   



        Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава дължимото съгласно настоящия 

договор възнаграждение, в срока и при условията на договора. 

 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

        Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. да заплаща дължимото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение, в уговорения срок и 

при условията на този договор. 

2. да подава своевременно на посочения по-долу имейл адрес на изпълнителя 

заявките за ежедневните доставки – до 15:00 ч. на деня, предхождащ деня на 

съответната доставка. 

        Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да контролира доставяните продукти в количествено и качествено отношение, като 

в случай на констатирани несъответствия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска и 

да получи отстраняването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срока по чл. 14, ал. 2; 

2. да откаже да приеме доставка, която не е предружена със сертификат за 

съответствие и безопасност и срок на годност, съгласно изискванията на Наредба 

№ 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на 

храните, предлагани в детските заведения и училищата.  

3. да изисква спазване през целия срок на договора на правилото по чл. 4, ал. 3 и да 

отказва да заплати цени, несъобразени с това правило; в такъв случай 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да заплати цена само до установената с протокол, 

съставен от назначена от възложителя комисия, средна цена на съответните 

продукти в търговската мрежа в гр. Русе към датата на съответната доставка. 

4. да намалява прогнозните количества от хранителните продукти, посочени в 

документацията за обществената поръчка, в зависимост от действителните нужди 

на детското заведение, като в случай на отпаднала необходимост от някои от 

изброените в документацията продукти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не ги 

заявява изобщо. 

 

 

VІІ. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА. РЕКЛАМАЦИИ 

        Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с подписването на 

стокова разписка/протокол за всяка извършена доставка, освен в случай на рекламации, 

направени при условията и по реда на чл. 14 по-долу. 

        Чл. 14. (1) Рекламации за количеството и качеството на доставените продукти, както 

и за липса на изискуемите сертификати за съответствие и безопасност и срок на годност, 

се отправят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с изпратено по и-мейл писмено 

искане за подмяна на продуктите, които не отговарят на изискванията за качество, за 

допълване на недостатъчното количество от даден продукт с остатъка до предварително 

заявеното количество или с искане за представяне на необходимите сертификати. 

        (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши необходимото (подмяна на 

некачествените продукти с качествени, допълване на количествата или представяне на 

сертификат) в срок до ............... ч. (до 2 ч.) от предявяването на рекламацията. 

        (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ реагира своевременно на рекламациите, като действа за своя 

сметка. 

 

 



VІІІ. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ 

        Чл. 15. (1) При пълно неизпълнение на задълженията си ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер на 10 % от договорената стойност. 

        (2) При частично неизпълнение или лошо изпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер на 10 % от стойността на неизпълнената/лошо изпълнената част от 

договора. 

        (3) При нарушение на задълженията по чл. 9, т. 7 и т. 8 от договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи неустойка в размер на 20 % от стойността на съответната доставка. 

        Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори за размера на начислените в 

хода на изпълнението на настоящия договор неустойки от сумата на внесената гаранция за 

изпълнение, както и от всички дължими от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания към 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

        Чл. 17. В случай на виновно неизпълнение на договора, неизправната страна дължи и 

обезщетение за претърпени вреди и/или попуснати ползи в действителния размер на 

увреждането, в случай че същият превишава размера на предвидените в договора 

неустойки. 

        Чл. 18. В случай, че за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възникне задължение за заплащане на 

санкции или обезщетения на физически или юридически лица, частноправни или 

публичноправни субекти, поради допуснато от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ увреждане на тяхно 

имущество или поради нарушаване на императивни правни норми от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при или по повод изпълнението на настоящия договор, същият дължи 

възстановяване на платените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми, ведно със заплащането на 

обезщетение за претърпени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в по-голям размер. 

        Чл. 19. Отговорността за лошо или пълно неизпълнение от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или посочените от него подизпълнители е солидарна. Когато 

неизпълнението или лошото изпълнение се дължи на действия или бездействия на 

подизпълнителите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да отправи претенциите си за заплащане на 

пълния размер на дължимите неустойки или обезщетения към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да е 

длъжен да ангажира преди това отговорността на подизпълнителя. 

 

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

        Чл. 20. (1) Съгласно чл. 116 от ЗОП изменения на договор за обществена поръчка се 

допускат само, когато: 

        1. промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора 

чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение на цената, 

като обхватът и естеството на възможните изменения, както и условията, при които те 

могат да се използват, не трябва да водят до промяна в предмета на поръчката; 

        2. поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на 

допълнителни доставки, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, ако 

смяната на изпълнителя е невъзможна или би предизвикала значителни затруднения или 

дублиране на разходи на възложителя; 

        3. поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е 

могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна 

на предмета на договора; 

        4. се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител при условията на чл. 116, ал. 1, 

т. 4 от ЗОП; 

        5. се налагат изменения, които не са съществени по смисъла на чл. 116, ал. 5 от ЗОП; 



        6. изменението се налага поради непредвидени обстоятелства и не променя цялостния 

характер на поръчката, като са изпълнени едновременно следните условия: 

        а/ стойността на изменението е до 10 на сто от стойността на първоначалния договор 

за доставки; 

        б/ стойността на изменението независимо от условието по б. „а“ не надхвърля 

съответната прагова стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. 

        (2) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3, когато се налага увеличение на цената, то не може да 

надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор. 

        (3) „Непредвидени обстоятелства” по смисъла на ал. 1 е такова събитие, което е 

възникнало след сключването на договора, не зависи от волята на страните и не е можело 

да бъде предвидено от тях като: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, 

урагани, епидемии и др. природни бедствия в района на изпълнение на поръчката; военни 

действия, въстания, обществени безредици, стачки или др. действия на работници и 

служители, за които се докаже, че не са предизвикани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; влизане в сила 

на нормативен акт, правещо невъзможно продължаването на изпълнението. 

        (4) Не са „непредвидени обстоятелства” по смисъла на ал. 1 обичайните промени в 

пазарните условия или във финансовата ситуация. 

        Чл. 21. Настоящият договор се прекратява: 

1. с изтичане срока на договора - в случай че към датата на изтичане срока на 

договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ все още не е сключил нов договор, поради забавяне в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка със същия предмет за периода, 

следващ срока на действие на настоящия договор, страните сключват 

допълнително споразумение към договора, с което изменят първоначалния му срок 

на действие, като го продължават до датата на влизане в сила на новия договор. 

2. по взаимно писмено съгласие на страните; 

3. с едностранно писмено изявление на изправната страна при редовно – повече от 2 

(два) пъти неизпълнение или неточно изпълнение на някое от задълженията на 

другата страна; 

4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

претърпените вреди от прекратяването на договора, в някой от следните случаи: 

- в хипотезата на чл. 3, ал. 2 от настоящия договор – с 1-седмично писмено 

предизвестие до изпълнителя; 

- съгласно чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП - когато е необходимо съществено 

изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на 

основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП; 

- съгласно чл. 118, ал. 1, т. 2 от ЗОП – когато се установи, че по време на 

провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за изпълнителя са били 

налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа на които е 

следвало да бъде отстранен от процедурата; 

- съгласно чл. 118, ал. 1, т. 3 от ЗОП – когато поръчката не е следвало да бъде 

възложена на изпълнителя поради наличие на нарушение, постановено от Съда 

на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС. 

        Чл. 22. Не се допуска едностранно прекратяване или разваляне на договора от която 

и да било от страните, освен в хипотезите на чл. 21, т. 3 и т. 4. 

 

 

 



X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

        Чл. 23. (1) Страните по договора са длъжни да отправят всички съобщения и 

уведомления помежду си само в писмена форма, на следните адреси, телефони, имейл 

адреси и до следните лица за контакт: 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: гр. Русе 7004 

                             ул. „Борислав” № 4 

                             тел.: 0893 699 953 

                             e-mail: chuchuligi@abv.bg 

лица за контакт: Пенка Стоянова – Главен счетоводител 

                             Бисерка Димитрова – Домакин 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: гр. .............................................. 

                             ул. „................................“ № .... 

                             тел. ............................................ 

                             e-mail: ....................................... 

лице за контакт: .................................................... 

 

        (2) Когато страните си изпращат съобщения и/или документи по електронен път на 

горепосочените и-мейл адреси, не е необходимо потвърждаване от страна на адресата, за 

да се счита така изпратеното електронно изявление за получено/връчено.  

        Чл. 24. Всички спорове във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването 

на настоящия договор ще се решават от страните по споразумение, а в случай, че 

постигането на съгласие е невъзможно, страните ще отнесат спора пред родово и местно 

компетентния съд. 

        Чл. 25. За всички неуредени с договора въпроси се прилагат нормите на действащото 

българско законодателство. 

 

        Чл. 26. Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представена в качеството му на участник в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка, се прилага към договора и представлява 

неразделна част от същия. 

 

        Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

за ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                   за ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

 

1/ Директор - ...........................................                                                  ....................................... 

 

2/ Счетоводител - ...................................                       /Управител - ........................................../                                                        

         

 

 


