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   Детска градина“МАЛИНА“  
Град Пловдив, Район „Южен” -  ул. “Кичево” 48  тел./факс: 032/69-29-03 

ул.“Бугариево” 30  тел. 032/20-72-71; 20-72-74 

e- mail: malina@dg.plovdiv.bg 
 

 
Проект! 

 

ДОГОВОР 
за приготвяне и доставка на храна (кетъринг) за нуждите на ДГ 

„Малина"- гр. Пловдив, ул. „Кичево“ № 48 

 

№ …………./……………………………г. 
 

Днес, …………………2020 г., в гр. Пловдив, между: 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА “МАЛИНА“ със седалище: гр. Пловдив, ул. „Кичево“ № 48, 

БУЛСТАТ: 000458713, представлявана от Доротея Боева – директор, и Виктория 

Червенкова – старши експерт счетоводител, наричана по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и  

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

тел. ………………….., ЕИК: ………………, № по ЗДДС: ……………………., 

представлявано от ……………….в качеството й/му на ………………………,  

 

наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

 

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 

поотделно „Страна“); 

 

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение № 

…../………2020 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена 

поръчка с предмет: „Приготвяне и доставка на храна (кетъринг) за нуждите на ДГ 

„Малина“ – гр. Пловдив, ул. „Кичево“ № 48,   

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за възлагане на обществена поръчка 

при следните условия: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

 Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя 

срещу възнаграждение и при условията на настоящия договор, следното: приготвяне и 

доставка на храна (кетеринг) за нуждите на ДГ „Малина” – гр. Пловдив, ул. 

„Кичево“ № 48, по предварително меню и направена заявка. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с 

Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно  Приложения №№  

1, 2 и 3 към  този  Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него. 
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(3) Храната ще се приготвя в съответствие с одобрено от директора на  детската 

градина седмично меню, което ще се подава на изпълнителя, не по-късно от 16.00 ч. на 

последния работен  ден  на предходната седмица.  

(4) Дневното меню (храноден) на всяко дете следва да включва закуска, 

подкрепителна закуска, обяд и следобедна закуска, и да е с грамаж: закуска и следобедна 

закуска - по дадената рецепта в менюто, подкрепителна закуска - плод 100 гр., грамаж на 

обяд /пак по рецепта/: супа - 100 грама, основно - 130 гр., плод - 100 гр., и по меню, 

отговарящо на изискванията съгласно „Сборник с рецепти и наръчник за хранене на 

децата от 3 до 7 годишна възраст” на изд. „Техника”, София, 2004 г. Броят на записаните 

в детското заведение деца към датата на сключване на договора е 210 (двеста и десет), 

като броят им подлежи на промяна и съответно броят на доставяните порции ще се 

определя ежедневно съгласно условията на настоящия договор. 

(4) За правоимащите от персонала в детската градина изпълнителят следва да 

доставя обяд, включващ: супа – 200 гр., основно ястие – 250 гр., 2 филии хляб и плод – 

100 гр. Броят на правоимащите в детското заведение към датата на сключване на 

договора е 13 (тринадесет), като броят им подлежи на промяна и съответно броят на 

доставяните порции обяд ще се определя ежедневно съгласно условията на настоящия 

договор. 

 (5) Доставките следва да се осъществяват ежедневно в присъствените дни франко 

обособените разливочни във филиала на детската градина на горепосочения адрес. 

(6) Храната следва да бъде приготвяна в деня на доставката и да е готова за 

консумиране без необходимост от допълнителна обработка и затопляне. Когато съгласно 

менюто се доставя топло ястие, то следва да се достави в термофорни съдове (които ще 

бъдат връщани при следващата доставка), така че температурата му към момента на 

доставката да не е по-ниска от 66 
о
С. Когато естеството на закуските позволява, те могат 

да бъдат доставени в индивидуални опаковки, които да запазват качеството и целостта 

на закуската. 

(7) Храната следва да бъде приготвяна в обект, регистриран по чл. 12, ал. 2 от 

Закона за храните. Храната следва да се превозва с транспортни средства, притежаващи 

валидни удостоверения за регистрация за превоз на храни, вкл. от животински произход 

(чл. 246 от ЗВМД), издадени от съответния компетентен орган.  

(8) Храната следва да бъде приготвяна и доставяна при спазване на изискванията 

на Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 

години в детските заведения, издадена от Министъра на здравеопазването, Наредба № 8 

от 04.12.2018 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, 

предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно 

на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани 

при организирани мероприятия за деца и ученици, издадена от Министъра на 

земеделието, храните и горите, както и всички нормативни изисквания на националното 

и европейското законодателство. 

 (9) В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди 

започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, 

данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в 

предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от 

настъпване на съответното обстоятелство. 
 

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА.  

СРОКОВЕ/ГРАФИК ЗА ДОСТАВЯНЕ. СРОК ЗА ЗАЯВЯВАНЕ. 

 

Чл. 2. (1) Договорът се сключва за срок от 1 (една) година от датата на 

сключването му. В случай на възникнала за Възложителя необходимост да прекъсне 
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доставките за определен период от време, той ще предизвести една седмица по-рано 

Изпълнителя за необходимостта да не се извършват доставки в този период. 

(2) Доставките ще се извършват по следния график: 

- закуска и подкрепителна закуска - от 8.30 ч. до 8.40 ч. 

- обяд и следобедна закуска - от 11.30 ч. до 11.40 ч.  

- следобедна закуска/ по изключение, когато храната е бързоразваляща се или по 

други причини не може да се съхранява на стайна температура от обяда до часа за 

следобедна закуска/ - от 14.00 ч. до 14.30 ч. 

(3) Приблизителният брой порции закуска и подкрепителна закуска ще бъдат 

подавани на изпълнителя от отговорно лице от персонала до 16.00 ч. на предния ден на 

база присъствалите през деня деца. Броят на порциите за обяд и следобедна закуска ще 

бъдат подавани на изпълнителя до 8.40 ч. на деня на доставката в зависимост от броя на 

присъстващите през съответния ден деца и правоимащи.  

 

IІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 3. (1) За извършена доставка възложителят се задължава да изплаща на 

изпълнителя възнаграждение по единичните цени, посочени в ценовото предложение на 

изпълнителя – приложение № 3 към договора: 

 - за един храноден за едно дете – ………… лв. (…………….) с вкл. ДДС; 

- за един храноден за един правоимащ – 2,50 лв. (два лева и петдесет стотинки) 

с вкл. ДДС. 

(2) Стойността на доставките до изтичане на срока на договора не може да 

надвишава сумата от 163 468.50 лв. (сто шестдесет и три хиляди четиристотин 

шестдесет и осем лева и петдесет стотинки) с вкл. ДДС, като сумата е лимитна и 

достигането й води до прекратяването на договора. 
(3) Цените по договора са с включени разходи за приготвянето, опаковането и 

транспорта на готовата храна и са постоянни за срока на договора.  

(4) В срок до края на втория работен ден на месеца, следващ отчетния, 

изпълнителят предоставя на възложителя обобщен протокол за месечните доставки, 

съставен на база на двустранните протоколи по чл. 4, ал. 4, както и две отделни 

надлежно оформени фактури за дължимите суми - една за храната за децата, и една за 

храната за правоимащите.  

 (5) Плащането се извършва с платежно нареждане по банков път по сметка на 

изпълнителя:  

IBAN: ………………………..,  

BIC: ………………….. 

банка: ………………….  

Срокът за плащане е до 30 (тридесет) календарни дни от датата, на която 

изпълнителят е представил, а възложителят е приел, документите по ал. 4. Аванс не се 

заплаща. 

 

ІV. ПРИЕМАНЕ НА ХРАНАТА 

 

Чл. 4. (1) За всеки вид ястие изпълнителят се задължава да предоставя на 

възложителя сертификат или друг еквивалентен документ, указващ името на 

изпълнителя, произхода, качеството, датата на приготвяне и срока на годност на ястието, 

както и условията за неговото съхранение, както и документ, в който са описани 

вложените при приготвянето на храната продукти. 

(2) При доставяне на хляб или други продукти, които не са били допълнително 

обработвани от изпълнителя, следва да се представят сертификати за произход, качество, 

срок на годност и условия за съхранение, издадени от производителя. 
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(3) Изпълнителят предоставя за своя сметка на възложителя по една контролна 

порция от всяко доставено ястие. 

(4) За доставената готова храна се подписват двустранни протоколи, изготвени от 

изпълнителя, с посочен вид и количество на доставените готови храни, както и 

документ, в който са описани по вид и количество вложени при приготвянето на храната 

продукти. Протоколите се подписват от представител на изпълнителя и от отговорно 

длъжностно лице определено от възложителя, след като последното се увери, че 

приготвената храна отговаря на зададеното меню, заявеното количество, на 

нормативните изисквания и условията на настоящия договор и е придружена от 

изискуемите сертификати. 

(5) В случай че приготвената храна не е в съответствие с условията на настоящия 

договор, възложителят има право да откаже приемане на храната до отстраняване на 

недостатъците. За установената нередност се съставя двустранен протокол. 

(6) При съмнение и спор относно качеството на приготвената храна, в т.ч. и на 

вложените в нея продукти, възложителят съставя протокол в присъствието на 

представител на изпълнителя за вида и състоянието на храната и за предаване на проби 

от нея за изследване от компетентните контролни органи. Полученият резултат се счита 

за валиден и по отношение на двете страни. 

(7) В случай на отказ от страна на изпълнителя да подпише протоколите по ал. 5 и 

6, възложителят има право да прекрати едностранно договора без предизвестие.  

(8) Изпълнителят  транспортира приготвената храна в термофорни съдове, 

осигурени от него, които ще му бъдат връщани след освобождаването им при следваща 

доставка. Когато е приложимо, закуската може да се доставя в индивидуални опаковки. 

(9) Изпълнителят транспортира и доставя приготвената храна за правоимащите 

служители като индивидуални порции, опаковани по подходящ начин. 

(10) Съдовете и опаковките, в които се доставя храната, трябва да имат 

маркировка, съдържаща наименование, дата на приготвяне на храната и срока й на 

годност. 

  

V.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

 Чл. 5. (1) Възложителят има право: 

1. Да получава от изпълнителя договорената в настоящия договор услуга съгласно 

нормативните изисквания и съгласно условията на настоящия договор. 

2. По всяко време да проверява качеството и количеството на доставяната храна, 

без да пречи на изпълнителя да изпълнява възложената му работа. 

3. При системно забавяне на доставките, доставяне на храна с по-малък грамаж 

или бройки или храна с качество, неотговарящо на нормативните и на настоящия 

договор изисквания, възложителят има право едностранно да прекрати договора, без да 

дължи на изпълнителя обезщетение. За системно се счита два или повече пъти в рамките 

на 30 дни. 

4. Определено от Възложителя длъжностно лице приема доставената храна чрез 

подписване на приемо-предавателния документ, само след като се увери, че 

приготвената и доставена от Изпълнителя храна отговаря по вид и количество на 

подадената заявка, на всички нормативни изисквания и на условията на този договор, и е 

придружена от изискуемите документи. 

5. За осъществяване на контрола по ал. 1, т. 2 и т. 4 длъжностното лице има право 

да преброи и/или претегли доставената храна. 

(2) Възложителят се задължава: 

1. Да заплаща на изпълнителя уговорената цена за извършени доставки, съобразно 

реда и условията по раздел ІІІ от настоящия договор. 
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2. Възложителят се задължава да подписва двустранните протоколи за приемане 

на доставките, когато доставката отговаря на нормативните изисквания и на условията 

на настоящия договор. 

(3) В случай на забава на заплащането на дължимата цена от страна на 

възложителя, последният дължи на изпълнителя неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло 

и един процента) на ден от дължимата последна месечна цена на услугата без ДДС, но не 

повече от 2 % (два процента) от нея. 

  

VІ.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

 Чл. 6. (1) Изпълнителят се задължава: 

 1. Да извършва договорената в настоящия договор услуга съгласно нормативните 

изисквания и съгласно условията на настоящия договор; 

 2. Да съставя и подписва протоколите по чл. 4, ал. 4 от настоящия договор; 

3. Да поеме риска при транспорта, като неговите задължения по осигуряване на 

храната се прекратяват след предаването й на отговорно длъжностно лице, определено 

от Възложителя. 

4. Да транспортира приготвената храна в термофорни съдове, осигурени от него, 

които ще му бъдат връщани след освобождаването им при следваща доставка.Когато е 

приложимо, закуската може да се доставя в индивидуални опаковки. 

5. Съдовете и опаковките, в които се доставя храната, трябва да имат маркировка, 

съдържаща наименование, дата на приготвяне на храната и срока й на годност. 

6. Да транспортира и доставя приготвената храна за правоимащите служители 

като индивидуални порции, опаковани по подходящ начин. Изпълнителят е длъжен да 

отстрани констатирани нередности и отклонения от договореното в срок до 1 (един) час 

от съставянето на съответния протокол. 

7.  Да доставя  за своя сметка на Възложителя по една контролна порция от всяко 

доставено ястие. 

8. Да приготвя и доставя храна, която да отговаря  на изискванията на Закона за 

храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове, Закона за здравето, 

Наредба № 6/10.08.2011 г. на МЗ за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 

години в детски заведения, Наредба № 8/04.12.2018 г. на МЗХГ за специфичните 

изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения 

и училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и 

на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за 

деца и ученици, ”Сборник с рецепти  и наръчник за хранене на децата от 3 до 7 годишна 

възраст” (изд. “Техника”, София, 2004г.), както и всички нормативни изисквания на 

националното и европейското законодателство. 

9. За всеки вид ястие, което доставя, да предоставя на Възложителя сертификат 

или друг еквивалентен документ, указващ името на изпълнителя, произхода, качеството, 

датата на приготвяне и срока на годност на ястието, както и условията за неговото 

съхранение, както и документ, в който са описани вложените при приготвянето на 

храната продукти. При всяка доставка Изпълнителят представя на Възложителя още: 

приемо-предавателни двустранни протоколи, изготвени от Изпълнителя, в които са 

описани  вида и количеството на всяко доставено ястие.  

10. При доставяне на хляб или други продукти, които не са били допълнително 

обработвани от изпълнителя, следва да се представят сертификати за произход, качество, 

срок на годност и условия за съхранение, издадени от техния производителя. 

11. Въз основа на двустранно подписаните и подпечатани приемо-предавателни 

документи за извършената услуга, един път месечно да съставя обобщени протоколи по 

чл. 3, ал. 4 и да издава две фактури на Възложителя: едната за стойността на 

приготвената и доставена храна за децата за периода, втората - за стойността на обяда за 

правоимащите служители за периода. 
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 (2) Изпълнителят има право да иска от възложителя уговорената цена за 

извършени доставки, съобразно реда и условията по раздел ІІІ от настоящия договор  

(3) Изпълнителят отговаря за действията на своите служители и на трети лица – 

подизпълнители, като за свои действия. Изпълнителят носи пълна отговорност за вреди, 

произтекли от приготвена и доставена от него некачествена храна. 

(4) За всеки случай на пълно неизпълнение, забавено с повече от 15 минути 

изпълнение или некачествено изпълнение от страна на изпълнителя, последният дължи 

на възложителя неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от лимитната 

стойност на настоящия договор, съгласно чл. 3, ал. 2. 

 

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 7. (1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия 

Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 4 % (четири процента) от 

стойността на Договора по чл. 3, ал. 2 или сумата от ……. (………………….) лева. 

(2) Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение на 

Договора към датата на сключването му.  

(3) Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните: (i) 

парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя; (ii) банкова гаранция; или 

(iii) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

Изпълнителя.  

(4) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по 

следната банкова сметка на Възложителя:  

„Инвестбанк“ АД – клон Пловдив 

IBAN: BG22 IORT 7375 3302 0016 03 

BIC: IORT BGSF 

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата, са за сметка на 

Изпълнителя. 

(5) Когато Изпълнителят представя банкова гаранция, се представя оригиналът 

й, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема, като покрива 100 % (сто 

процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност срока 

на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) дни. 

1. Страните се съгласяват, в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да 

съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по 

гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с 

основните задължения. 

2. Всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания свързани с 

обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за 

сметка на Изпълнителя. 

(6) Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на 

отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, 

плюс 30 (тридесет) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се 

лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на 

Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, и не може да бъде 

използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по 

сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на 

застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно 

обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на 

Изпълнителя.  

(7) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора в срок от 30 

(тридесет) дни след изтичане на срока на настоящия Договор. 

(8) Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, 

независимо от формата, под която са предоставени. 
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(9) Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение 

на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията 

на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в 

полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите. 

(10) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за 

изпълнение при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия 

Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия 

Договор по вина на Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят има право да усвои от 

гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за 

неизпълнението.  

(11) Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение 

суми, равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, 

поради неизпълнение на задълженията на Изпълнителя. 

(12) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят 

е длъжен в срок до 7 (седем) дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, 

уговорен в чл. 7, ал. 1, като внесе задържаната от Възложителя сума по сметка на 

Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на задържаната или да 

застрахова отговорността си до размера в алинея. 

 

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Чл. 8. (1) Настоящият договор се прекратява: 

 1. С изтичане на срока на договора по чл. 2, ал. 1; 

2. С изчерпване на лимитната стойност на договора по чл. 3, ал. 2 от договора; 

 3. По взаимно съгласие на страните, изразено чрез писмено споразумение. В 

споразумението се договаря срок, след изтичането на който договорът се счита за 

прекратен; 

 4. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената 

работа; 

5. При едностранно разваляне на договора от изправната страна поради 

неизпълнението му от другата страна.  

6.  Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е 

могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, 

веднага след настъпване на обстоятелствата; 

(2) Възложителят може да прекрати едностранно настоящия Договор: 

1. при системни (два или повече пъти) в рамките на 30-дневен период: (а) пълно 

неизпълнение на услугата (конкретна доставка на храна); и/или (б) забавено с повече от 

15 минути изпълнение; и/или (в) некачествено изпълнение от страна на изпълнителя;  

констатирани по реда на Договора;  

2. в случай че Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в 

документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е 

посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е 

извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия 

Договор. 

3. Когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация – по искане на Възложителя. 

 (3) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията си по 

договора без съгласието на другата страна, изразено в писмен вид. 

 (4) За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

гражданското законодателство на Република България 
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§1. Кореспонденцията между страните ще се осъществява между следните 

официални лица и на следните координати: 

1. За Възложителя: 

Лице за контакт: …………………… 

Тел………………….. 

Мейл: …………… 

2. За Изпълнителя: 

Лице за контакт…………………… 

Тел………………….. 

Мейл: …………… 

§2. Неразделна част от договора представляват приложенията към него: 

1. Приложение № 1 – техническите спецификации на възложителя 

2. Приложение № 2 – техническото предложение на изпълнителя  

3. Приложение № 3 - ценовото предложение на изпълнителя 

 

Настоящият договор се състои се подписа в три еднакви екземпляра – два за 

възложителя и един за изпълнителя. 

  

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                             ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

 

 

ДИРЕКТОР: ......................................                     ..............................   

                                /Доротея Боева/                                               /…………………../ 

 

 

 

Главен счетоводител:……………………… 

   /Виктория Червенкова/ 

 


