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ПРОЕКТ 

 

 

ДОГОВОР № .............. 
 

за възлагане на  обществена поръчка за „Доставка на хранителни продукти за нуждите 

на Обединено детско заведение „Незабравка”, финансирана от бюджета на ОДЗ 

„Незабравка” и доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод” 

финансирана от Държавен фонд земеделие през 2015 г.”, разделени в пет групи 

 

 

Днес, ........................... 2015 година, в град Кричим между: 

1. ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ „НЕЗАБРАВКА”, област Пловдив, 

общ. Кричим, гр. Кричим бул. „Александър Стамболийски” № 63, ЕИК по БУЛСТАТ 

115837652, представлявана от Евгения Георгиева Кирчева – Директор на Обединено 

детско заведение „Незабравка” от една страна, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, 

и 

 2. „...............................................”, ЕИК ..........................., със седалище и адрес на 

управление ..........................................................................................., представляван/о от 

................................................................................................................. - ................................., 

наричан/а по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” и в изпълнение на одобрен от 

директора на ОДЗ „Незабравка” протокол за избор на изпълнител от ............................ 2015 

година след проведена процедура по реда на глава 8 „а” от ЗОП за възлагане на 

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

Обединено детско заведение „Незабравка”, финансирана от бюджета на ОДЗ 

„Незабравка” и доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод” 

финансирана от Държавен фонд земеделие през 2015 г.”, разделени в пет групи, 

(публична покана  № .................. от ........... 2015 година, публикувана в Регистъра на 

обществените поръчки), на основание чл.101е от Закона за обществените поръчки се 

подписа настоящият договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва периодични 

доставки на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение 

„Незабравка”, разделени в пет групи, съгласно условията на настоящия договор и 

офертата на изпълнителя – неразделна част от него. 

 

ІІ. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПЕРИОДИЧНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ 

 

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от момента на подписването му от 

двете страни. 
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(2) Срокът за изпълнение е до 1 (една) година от датата на влизане в сила на 

договора, или до достигане на сумата от 46 100,00 лв. /четиредесет и шест  хиляди и сто 

лева/ без ДДС, което от двете събития настъпи първо. 

 (3) Доставките на хранителните продукти ще бъдат извършвани франко склада на 

възложителя - ОДЗ „Незабравка”, гр. Кричим, бул. „Александър Стамболийски” № 63, 

съгласно предварителни заявки, предавани на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от директора на детското 

заведение или материално отговорното лице до 29-то число на месеца, предхождащ този, 

за който се отнасят. 

(4) Периодичността на доставка на хранителните продукти по групи е както 

следва: 

  - за група № І - минимум 3 пъти седмично в срок, посочен в офертата на 

изпълнителя, който не може да е по-дълъг от 6 часа след подаване на заявката (по 

телефон,факс, e-mail и др.); 

  - за група № ІІ - минимум 3 пъти седмично в срок, посочен в офертата на 

изпълнителя, който не може да е по-дълъг от 6 часа след подаване на заявката (по 

телефон,факс, e-mail и др.); 

  - за група № ІІІ - минимум 3 пъти седмично в срок, посочен в офертата на 

изпълнителя, който не може да е по-дълъг от 6 часа след подаване на заявката (по 

телефон,факс, e-mail и др.); 

  - за група № ІV - ежедневно не по-късно от 8:00 часа по заявка от 

предходния ден (по телефон,факс, e-mail и др.); 

  - за група № V - минимум веднъж седмично в срок, посочен в офертата на 

изпълнителя, който не може да е по-дълъг от 6 часа след подаване на заявката (по 

телефон,факс, e-mail и др.); 

(5) Ако отделна доставка е извън срока по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

може да откаже да я приеме. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали изцяло 

договора за в бъдеще, без да дава допълнителен срок за изпълнение. 

 

III. ДОСТАВКА И ПРЕДАВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ. 

ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

 

Чл. 3. (1) Изпълнителят се задължава да доставя заявените количества по видове 

хранителни продукти, включени в съответната група хранителни продукти до краен 

получател, както следва: град Кричим, община Кричим, област Пловдив, Република 

България, като доставките се осъществяват франко склада на ОДЗ „Незабравка”, находящ 

се на бул. „Александър Стамболийски” № 63. 
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(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по подходящ начин за 

предполагаемото време на пристигане на съответната доставка, като срокът за изпълнение 

на всяка конкретна доставка не може да бъде различен от посочения в чл.2, ал. 4 от 

настоящия договор. 

(3) Разноските по транспортирането и разтоварването на хранителните продукти – 

предмет на доставка са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разноските по приемането им - за 

сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставените 

количества продукти, които съответстват на изискванията за качество и подадената 

заявка. 

(2) Приемането на всяка отделна доставка се удостоверява със съставяне складова 

разписка, придружена от издадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура за доставените 

количества по видове хранителни продукти. 

Чл. 5. (1) Доставянето на хранителните продукти е на риск на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Рискът от случайното погиване или повреждане на хранителните продукти 

преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента, в който доставката му бъде предадена в 

посоченото в чл. 3, ал. 1 място и за нея са съставени описаните в чл.4, ал.2 документи. 

 

ІV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

 Чл. 6. (1) Стойността на договора за доставка на хранителни продукти, съгласно 

приетото и одобрено техническо и ценово предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

неразделна част от настоящия договора е .............................. (с думи) лв. без ДДС, 

.............................. (с думи) лв. с ДДС. 

  (2) Единичните цени за всеки от артикулите, включват всички разходи по доставка 

франко складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и не се променят за целия срок на договора. 

 (3) Цените на хранителните продукти не включват ДДС.  

 (4). Плащането се осъществява в лева по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

рамките на срок от 60 (шестдесет) календарни дни след датата на представяне на 

фактурата в ОДЗ „Незабравка”. 

 

V.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО 

 

 Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя хранителни продукти, които 

отговарят на изискванията на Закона за храните, Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за 

здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и 

детските кухни, Наредба № 6 от 10 август 2011 година за здравословното хранене на 
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децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, Наредба № 9/16.09.2011 г. за 

специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в 

детските заведения и училищата изд. от МЗХ, Наредба № 5/25.05.2006 г. за хигиената на 

храните, издадена на основание чл. 17, ал. 2 от Закона за храните и Наредба 

№16/28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрола за съответствие на пресни 

плодове и зеленчуци, изд. от МЗХ, Наредба № 21/15.10.2002г. за специфичните критерии 

и изисквания за чистотата на добавките, предназначени за влагане в храни; Наредба за 

изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 383 от 

04.12.2014 г.; Наредба № 5 от 9 февруари 2015 г. за определяне на максимално 

допустимите количества на някои замърсители в храните; Наредба за специфичните 

изисквания към млечните продукти, приета с ПМС № 119/2012 г.; Наредба № 32/ 

23.03.2006г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от 

домашни птици; Наредба за изискванията към соковете от плодове и някои сходни 

продукти, предназначени за консумация от човека (приета с ПМС № 219/2002 г.), Наредба 

за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и 

подсладено пюре от кестени (приета с ПМС № 45/2003 г.); Наредба № 1/09.01.2008 г. за 

изискванията за търговия с яйца, както и на Наредбата за условията и реда за прилагане на 

схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения - схема „Училищен 

плод”, на изискванията, посочени в Техническата спецификация, както и на други 

приложими към момента на доставката закони, подзаконови актове, стандарти за качество 

и всички други нормативни и ненормативни актове и разпоредби, гарантиращи 

качественото изпълнение на предмета на поръчката и качеството, безопасността и 

годността за консумация на хранителните продукти, предмет на поръчката. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

 Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или представителите му са длъжни да оказват 

необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на задълженията му по 

настоящия договор. 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното 

възнаграждение за изпълнената доставка, съгласно правилата на настоящия договор. 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от 

изискванията за доставка по настоящия договор, да откаже приемането на част или цялото 

количество хранителни продукти, както и да откаже да заплати съответното 

възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно 

договора. 
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Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  

- Да увеличава или намалява количествата, посочени в Приложение 1 според 

необходимостите на обслужваните обекти. При тези увеличения и/или намаления на 

количествата не може да бъде надвишена сумата от 46 100,00 лв. /четиредесет и шест  

хиляди и сто лева/ без ДДС. 

- Да не поръчва част от изброения асортимент по Приложение 1.  

 

 

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

 да изпълнява доставката на заявените хранителни продукти в срок;  

 да доставя хранителните продукти, с остатъчен срок на годност към датата 

на доставка не по-малко от 80 % /осемдесет процента/;  

 да доставя хранителните продукти придружени от експертен лист, или 

сертификат за качество, сертификат за произход, документ за произход или друг 

аналогичен документ (за хранителните продукти - съгласно изискванията на Закона за 

храните). 

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури пълна техническа изправност на 

собствените или наети транспортни средства използвани при доставката на хранителните 

продукти в съответствие с нормативните изисквания. 

 Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение за извършените от 

него и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки, в размера, по реда и начина, уговорени в 

настоящия договор. 

 

VІІІ. РЕКЛАМАЦИИ 

Чл. 15. (1). Рекламации по количества и за видими недостатъци на доставените 

хранителни продукти се правят в момента на доставката. За тях се съставя Констативен 

протокол, подписан от представители на страните по договора. Неприетите по видове и 

количество хранителни продукти, като несъответстващи на условията на настоящия 

договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вземе обратно за своя сметка веднага. 

 (2) Рекламации относно качество и скрити дефекти се правят в тридневен срок от 

откриването им от представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 (3) В случая по ал. 2, представителят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми в 

тридневен срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов представител за установените скрити дефекти 

или дефекти в качеството на доставените хранителни продукти, като го покани да изпрати 

свой представител за съставяне и подписване на Констативен протокол по ал.4. 
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 (4) За рекламациите по ал.2 се съставя Констативен протокол подписан от 

представители на страните по договора. В него се описват количествата и видовете 

рекламирани хранителни продукти, констатираните скрити недостатъци и/или дефекти в 

качеството, срокът, в който рекламираните хранителни продукти ще бъдат заменени с 

такива, съответстващи на условията на договора, както и момента, в който некачествените 

хранителни продукти се връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Срокът за подмяна на рекламирани 

количества по видове хранителни продукти е ..................................... съгласно 

Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи възнаграждение за хранителни продукти, които са 

обект на рекламация.  

(6) Подмяната на продуктите с отклонение от качеството и/или остатъчния срок на 

годност е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.16. В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява проверка от РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - 

ПЛОВДИВ на хранителните продукти, обект на рекламация, в присъствието на 

представители на двете страни по договора, за което се съставя надлежен протокол.  

 

 

ІХ. САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 17 (1) При пълно и/или частично неизпълнение на поето с настоящия договор 

задължение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка, в размер на 30 

(тридесет) % от стойността на неизпълнението. 

(2) При забавяне на доставката на хранителните продукти ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер на 2 (два) % от стойността на забавената доставка за всеки просрочен 

ден, но не повече от 30 (тридесет) % от тази стойност. 

Чл. 18. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните 

форми: 

парична сума в размер на ...................................... /с думи/ - 3% от стойността на 

договора без ДДС, преведена по сметка на ОДЗ „Незабравка”, както следва:  

БАНКА: „ЦКБ” АД – клон Пловдив, България, офис Кричим,  

IBAN: BG66 CECB 9790 31D33 284 00,  

BIC: CECBBGSF 

 оригинал на банкова гаранция на същата стойност 

(2) Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Когато 

участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва 
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да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност не по-кратък от 

срока на изпълнение на поръчката, удължен с 30 (тридесет) дни. 

(3) Гаранцията за изпълнение на договора се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 - 

дневен срок, считано от датата на платежно нареждане по последната фактура по договора 

и отправено писмено искане за това от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да се дължи лихва. 

 (4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от внесената гаранция за 

изпълнение на поръчката, по отношение на вземания, възникнали на основание настоящия 

договор.  

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение на договора като 

компенсация за вреди или дължими неустойки, произтичащи от неизпълнение на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.  

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в 

процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за 

решаване от компетентен съд. 

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение след приключване на 

Договора, освен в случаите на усвояването й поради неизпълнение. 

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извън санкциите по настоящия договор, има право да 

усвои гаранцията за изпълнение на поръчката: 

 - при прекратяване на настоящия договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

 - при изтичане срока на Удостоверение за регистрация съгласно чл.12 от Закона за 

храните, издадено БАБХ и неподновяването му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за период, покриващ 

срока на изпълнение на договора 

Чл. 20. Прилагането на горните санкции не отменя правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 

предяви иск срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени щети и пропуснати ползи, съгласно 

действащото законодателство в Република България в случай че такива са налице за 

пълния им размер. 

Чл. 21. При всякаква форма на неизпълнение на настоящия договор, гаранцията за 

изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като той има право и на обезщетение за 

нанесени щети и пропуснати ползи, ако те надхвърлят стойността на гаранцията. 

 

 

Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 

Чл. 22. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и 

пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.  
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Чл. 23. (1) По смисъла на Договора, Непреодолима сила – е всяко непредвидимо и 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на 

договора, независимо от волята на страните, което прави изпълнението му невъзможно. 

(2) Никоя от страните по Договора не носи отговорност за неизпълнение или 

забавено изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което може да 

бъде определено като непреодолима сила, в това число и за причинените от това 

неизпълнение вреди. 

Чл. 24. (1) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 

непреодолима сила, е длъжна в 3 / три / дневен срок писмено да уведоми другата страна за 

настъпването, съответно за преустановяване на въздействието на непреодолимата сила. 

Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени 

доказателства за настъпването, естеството и размера на непреодолимата сила, както и 

уведомление за спиране на изпълнението на Договора. 

(2) При позоваване на непреодолима сила страната, изпълнението, на чието 

задължение е възпрепятствано от нея е длъжна да предприеме всички възможни мерки, за 

да ограничи последиците от настъпването на събитието, квалифицирано като 

непреодолима сила и след съгласуване с насрещната страна, да продължи да изпълнява 

тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от нея. 

  (3) В 3 (три) дневен срок след отпадане на непреодолимата сила, страната, 

изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от нея писмено с известие 

уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на Договора. 

Чл. 25 (1) Не е налице непреодолима сила, когато съответното събитие е настъпило 

вследствие на неположена грижа, или ако при полагане на дължимата грижа това събитие 

е можело да бъде предотвратено. 

  (2) Ако страните са били в забава преди възникването на непреодолимата сила, те 

не могат да се позовават на последната  при неизпълнение на задълженията си по 

Договора. 

 

 

ХI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 26. Настоящият договор се прекратява: 

 1. с изтичане на срока му, или с достигане на сумата от 46 100,00 лв. /четиредесет 

и шест  хиляди и сто лева/ без ДДС, което от двете събития настъпи по - рано; 

 2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

 3. едностранно, без предизвестие, при неизпълнение на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по раздел VII от настоящия договор.  
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Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора с писмено 

заявление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни 2 (две) 

последователни заявки. 

Чл. 28 Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извършва доставките по уговорения начин и с 

нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора с едностранно заявление 

до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ претендира обезщетение. 

 Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно заявление, 

ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да 

изпълни своите задължения. В този случай той не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение 

за щетите, възникнали от подписването на договора. 

 

 

ХIІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 30. (1) Настоящият Договор влиза в сила в деня на подписването му от страна 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Страните нямат право да прехвърлят изцяло или частично правата и 

задълженията си по Договора. 

 Чл. 31. (1) За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство на Република България. 

(2) Всички възникнали спорове по изпълнението на договора се решават по 

споразумение между двете страни, а ако не се постигне такова – по съдебен ред. 

  (3) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да 

бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да 

уведоми другата в три дневен срок от настъпване на промяната. 

 Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва: 

 За Възложителя: град Кричим, бул. „Александър Стамболийски” № 63;  

 За Изпълнителя: ....................................................................................... 

Всяка от страните по настоящия договор е длъжна в три дневен срок  да уведоми 

другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята 

за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен 

адрес. 

 Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява 

информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 

договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с 

търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във 

връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, 

свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това правило не се прилага по 
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отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи 

на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП. 

 

 Настоящият договор се състави и подписа в 4 /четири/ еднообразни екземпляра - 3 

/три/ за Възложителя и 1 /един/ за Изпълнителя. 

 

 Неразделна част от настоящия договор са:  

1. Приложение № 1, ведно с Техническата спецификация  

2. Офертата на Изпълнителя ;  

3. Техническо предложение; 

4. Ценовото предложение на Изпълнителя 

5. Документи по чл.42  от ЗОП. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                               ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

 

Директор:.............................                                                 ................................... 

                /Евгения Кирчева/                                               ...................................... 

 

 

Счетоводител: ............................. 

                           /Ягодa Кузева/ 

 


