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ДОГОВОР  

№………………/……………… 

 

Днес,   . .  .  . .  2014 г.,  в  гр. София, между: 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ (МРР), БУЛСТАТ 831661388, 

със седалище и адрес на управление: гр. София,  ул. «Св. Св. Кирил и Мeтодий» № 17-19,  

представлявано от КЛИМЕНТИНА ДЕНЕВА – ГЛАВЕН СЕКРЕТАР, упълномощена от 

Министъра на регионалното развитие със Заповед № РД-02-14-761/15.08.2013 г., наричано 

накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ  и АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ, от 

една страна  

и  

……………………………………………….……, ЕИК.................., вписано в Търговския 

регистър при Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. ………, 

..................................., представлявано от ……................…………...…………– ……….........., 

наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Решение за определяне на 

изпълнител № РД-02-14-………./……….2014 г. на главния секретар на МРР, като се взеха 

предвид предмета на обществената поръчка и всички предложения от офертата на участника, въз 

основа на които е определен за изпълнител, се сключи настоящият договор за следното: 

І.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни „Доставка на 

IТ оборудване хардуер и системен софтуер за нуждите на Министерство на регионалното 

развитие (МРР)“ с три обособени позиции: Обособена позиция ... в съответствие с 

изискванията, посочени Техническата спецификация за Обособена позиция ...– Приложение № 1, 

Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2, включваща Техническо предложение – 

Приложение № 2.1 и Ценово предложение – Приложение № 2.2, които са неразделна част от 

настоящия договор.  

ІІ.  ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА 

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

(2) Срокът за изпълнение на доставката по предмета на настоящия договор е до ....... (словом) 

календарни дни, считано от датата по ал. 1, съгласно Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - 

Приложение № 2, неразделна част от настоящия договор. 
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ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  

Чл. 3.  Цената за изпълнението на предмета на настоящия договор е в размер на ….……… 

(словом) лева без ДДС или …………. лева с включен ДДС, съгласно Офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2, неразделна част от настоящия договор. 

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 100 % (сто на сто) от цената без ДДС по чл. 3 от 

настоящия договор след представяне на предавателно-приемателен протокол без забележки, 

двустранно подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ “Искане за 

плащане”, “Отчет за действително извършени дейности” и “Акт за изплащане на извършени 

дейности”, одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (изготвен по образец) -   Приложение № 3, неразделна 

част от настоящия договор.  

 (3) След подписването на съответните документи по ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална фактура на стойност - равна на стойността на Акта, като за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  възниква задължение да извърши плащането на сумата по фактурата в срок до 

10 (десет) работни дни от нейното представяне. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на фактурата по  ал. 2  по  банков  път  на  посочената 

в чл. 22, ал. 1 от настоящия договор сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

ІV. ДОСТАВЯНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА 

СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставката по предмета на настоящия договор на 

свой риск и за своя сметка. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определят свои представители за контрол и 

изпълнение на доставката по предмета на настоящия договор. 

(3) Приемането на доставката по предмета на настоящия договор се извършва след съвместен 

входящ контрол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез определените представители по 

ал. 2, които проверяват стоката за наличност и отсъствие на явни недостатъци и отразяват 

установеното в предавателно-приемателен протокол.  

(4) За дата на приемане на доставката се счита датата на предавателно-приемателния протокол по 

чл. 4, ал. 1 от настоящия договор. 

(5) Разноските по разтоварването и приемането на доставката са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(6) Собствеността и рискът от погиването или повреждането на доставката преминават върху 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на предавателно-приемателен протокол по ал. 4. 

ІV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 6. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

размер на ………….  (словом) лева, предстяващи 5 % (пет на сто) от цената без ДДС по чл. 3 от 
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настоящия договор и се предоставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди подписване 

на договора. 

(2) Гаранцията се предоставя под формата на банкова гаранция/паричен депозит на посочената в 

чл. 22, ал. 1 от настоящия договор банкова сметка на МРР. 

(3) Гаранцията по ал. 1 се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 10 (десет) работни дни 

след приключване на всички гаранционни срокове за стоката в обхвата на доставката и 

окончателното изпълнение на всички задължения на страните по настоящия договор без да се 

дължат лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение на договора, ако в хода 

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

компетентен съд. 

(5) При всяко обстоятелство, налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

задължава да удължи срока на банковата гаранция. 

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои/задържи гаранцията до размера на 

уговорените с настоящия договор неустойки, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни и/или 

изпълни частично задълженията си по този договор или забави тяхното изпълнение. При 

прекратяване дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или при обявяването му в несъстоятелност, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои/задържи целия размер на гаранцията за изпълнение. 

V. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Чл. 8. За място на изпълнение на доставката по предмета на настоящия договор се приема 

указания в чл. 22, ал. 1 от настоящия договор административен адрес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  

 1. Да проверява изпълнението на настоящия договор по начин, който не възпрепятства 

или затруднява работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2. Да бъде осведомяван за хода на изпълнението на услугата по предмета на настоящия 

договор. 

3. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на договора да предоставя 

необходимите доказателства за артикул по всяка позиция от доставената стока, че съответства 

Техническата спецификация за Обособена позиция ... - Приложение № 1, неразделна част от 

настоящия договор; 

4. Да поиска замяна на артикули с установени недостатъци при осъществен входящ 

контрол по чл. 5, ал. 3 от настоящия договор с качествени такива.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме доставката в следните случаи: 
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1. Ако доставените артикули или част от тях са с недостатъци или не отговарят на 

Техническата спецификация за Обособена позиция ... - Приложение № 1, неразделна част от 

настоящия договор; 

2. Ако стойността на доставените артикули с недостатъци надвишава 50 % (петдесет на 

сто) от стойността на доставката. 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да организира приемането на доставката и да прегледа стоката чрез входящ контрол по 

реда на чл. 5, ал. 3 от настоящия договор в ….. – дневен срок от получаването й, 

неосъществяването на което се счита за приемане на стоката без забележки. 

2. Да приеме доставката, в случай, че отговаря на Техническата спецификация за 

Обособена позиция ... - Приложение № 1 и Ценовото предложение - Приложение № 2.2, 

неразделна част от настоящия договор; 

3. Да заплати дължимата cyма на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срока, размера и по начина съгласно 

раздел ІIІ от настоящия договор, в случай че тя не надвишават сумата от единичните цени по 

Ценовото предложение - Приложение № 2.2, неразделна част от настоящия договор. 

4. В случай че откаже да приеме доставените му артикули или част от тях, да ги съхранява 

с грижата на добрия търговец за времето, което обикновено е необходимо за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

да даде нарежданията си и да го уведоми за прeдаване на доставката на трето лице за пазене при 

забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 VІІ.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и изходни данни, необходими за 

законосъобразното изпълнение на поетите с настоящия договор задължения.  

2. В случай на забава от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за получаване на артикулите за 

негова сметка: 

а) да ги предаде за пазене; 

б) да ги продаде по пазарни цени, след едноседмично предизвестие до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

за това. 

3. Да получи възнаграждението си в срока, размера и по начина съгласно раздел ІIІ от 

настоящия договор. 

Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ правото на собственост върху артикулите по 

доставката; 
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2. Да извърши доставката, при уговорените в настоящия договор условия и срок, съгласно 

Техническата спецификация за Обособена позиция ... - Приложение № 1 и своята Оферта – 

Приложение № 2 от настоящия договор. Неспазването на последните се счита за неизпълнение 

на договора. 

3. Да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на пречки, които могат да 

забавят или да направят невъзможно изпълнението на договора. 

4. Да осигури гаранционно обслужване и сервиз на оборудването, в това число:  

а) извършване на качествено сервизно техническо поддържане и ремонт на доставеното 

оборудване в съответствие с действащите стандарти; 

б) отстраняване на възникналите при нормалната експлоатация повреди; 

в) безвъзмездно отстраняване на всички възникнали повреди и отклонения.  

7. Да извърши замяна на артикули с установени недостатъци при осъществен входящ 

контрол по чл. 5, ал. 3 от настоящия договор с качествени такива.   

1. Да изпълни услугата по предмета на настоящия договор, качествено, при спазване на 

уговорените в него срокове, приложимите нормативни актове и указания на компетентните 

органи, в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, определени в Техническата 

спецификация за Обособена позиция…. . Неспазването на Техническата спецификация за 

Обособена позиция…. се счита за неспазване на договора. 

2. Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през целия срок на договора регламентиран достъп до 

всички материали и документи във връзка с договора. 

3. Да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено при възникване на пречки, 

които могат да забавят или да направят невъзможно изпълнението на договора. 

5. Да присъства на прегледа и приемането по реда на раздел VІІІ от настоящия договор.  

6. Да отстрани за своя сметка установени неясноти, пропуски и грешки при изпълнение 

предмета на настоящия договор в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок след писмено уведомяване от 

реда на чл. 26, ал. 2 от настоящия договор.  

7. Да поеме за своя сметка отстраняването на всички увреждания на артикулите по 

доставката, възникнали по време на транспортирането им до мястото на доставка. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че трети лица нямат право на собственост или други права по 

отношение на стоката, които могат да се противопоставят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

VІІІ. НЕУСТОЙКИ, ОТГОВОРНОСТИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

Чл. 13. (1) При неспазване на срока по чл. 2, ал. 2 от настоящия договор от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % (нула 
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цяло и едно на сто) върху цената без ДДС по чл. 3 от настоящия договор за всеки ден забава, но 

не повече от 20 % (двадесет на сто) върху тази цена. 

(2) При частично неизпълнение на доставката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

неустойка в размер на 10 % (десет на сто) върху с цената без ДДС по чл. 3 от настоящия 

договор. 

(3) При неоснователен отказ от подписване на допълнително споразумение, съгласно 

разпоредбата на чл. 25 от настоящия договор, уреждащо промяна в срока и/или цената на 

договора поради непредвидени обстоятелства, съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 2 от ЗОП, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % (десет на сто) върху 

с цената без ДДС по чл. 3 от настоящия договор. 

(4) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекрати договора по реда на чл. 17, ал. 1, т. 4 от настоящия 

договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 50 % (петдесет на сто) върху цената 

без ДДС по чл. 3 от настоящия договор.  

(5) Ако стойността на доставените артикули с недостатъци надвишава 50 % (петдесет на сто) от 

стойността на доставката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 

100 % (сто на сто) върху цената доставени артикули с установени недостатъци.  

(6) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекрати договора по реда на чл. 17, ал. 1, т. 5 от настоящия 

договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 50 % (петдесет на сто) върху цената 

без ДДС по чл. 3 от настоящия договор.  

Чл. 14. При забава на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

неустойка  в размер на 0,5 % (нула цяло и пет десети на сто) върху цената без ДДС по чл. 3 от 

настоящия договор на договора за всеки ден забава, но не повече от 20 % (двадесет на сто) 

върху тази цена. 

Чл. 15. Дължимите неустойки, уговорени в настоящия раздел, не лишават страните от 

възможността да търсят обезщетение за вреди в по-голям размер по общия исков ред. 

Чл. 16. Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор се прекратява след 

изтичане на предвидените гаранционни срокове, съгласно чл. 6, ал. 3 от настоящия договор. 

IХ.  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 17. (1) Настоящият договор се прекратява: 

1.  С неговото изпълнение.  

2. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа. 

3. Със 7 (седем) -дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната, в 

случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.  

4. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на 
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дейността му.  

5. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма. 

6. Със 7 (седем) -дневно писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при 

неоснователен отказ от подписване на допълнително споразумение, уреждащо промяна в срока 

и/или цената на договора поради непредвидени обстоятелства, съгласно разпоредбата на чл. 43, 

ал. 2 от ЗОП. 

7. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 10 (десет) -дневно писмено предизвестие до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като изпълнените до прекратяването на договора работи се заплащат от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда и при условията на настоящия договор.   

Х. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ 

Чл. 18. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на 

задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на 

задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Клаузата не 

засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди 

настъпването на форсмажорното събитие. 

(2) Страната, която е засегната от форсмажорното събитие, следва в максимално кратък срок 

след установяване на събитието, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства 

(съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на 

форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. 

Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който 

форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране. 

(3) В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради форсмажорно събитие да 

осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не 

може да се търси отговорност за неизпълнение или забава. 

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като 

последица от форсмажорно събитие. 

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано 

от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия 

договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички 

необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и 

доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са 

възпрепятствани от форсмажорното събитие. 

(6) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до 

спирането му . 



Проект 

Чл. 19. (1) Форсмажорното събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е 

всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния 

контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му 

невъзможно. 

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на 

неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата 

грижа това събитие може да бъде преодоляно. 

ХI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 20. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява 

данни за другата страна, станали й известни 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. 

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната 

информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени 

поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП и Правилника за неговото прилагане. 

Чл. 21. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, 

изискващи съставянето на двустранен констативен протокол, заинтересованата страна отправя до 

другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Страната е длъжна да 

отговори в тридневен срок след уведомяването. 

Чл. 22. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания между страните във връзка с 

настоящия договор следва да бъдат в писмена форма и са валидни, когато са изпратени на на 

съответната страна по долупосочените данни, при промяна на които всяка от страните е длъжна 

да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

МРР       ....................................................... 

Седалище: гр. София, 1202    Седалище:  

ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 17-19               

БУЛСТАТ: 831661388     БУЛСТАТ:  

тел.: 02 94 059                                                             тел.: 

факс:02/987 25 17                                                       факс: 

IBAN: BG24 BNBG 9661 3300 1663 01;     IBAN: 



Проект 

BIC: BNBGBGSD        BIC:  

(2) Съобщенията по ал. 1 се доставят лично или с препоръчано писмо (с обратна разписка), или 

чрез куриер, или с потвърдено факс съобщение. 

(3) Всяко съобщение се счита за получено: 

- при лично доставяне - с предаването на приемащата страна срещу подпис с указани дата и час; 

- при изпращане с препоръчано писмо или куриерска служба - на датата на доставка, отбелязана 

върху известието за доставяне или на куриерската разписка;  

- при изпращане чрез факс - с получаването на потвърждение за пълнота и непрекъснатост на 

изпратеното съобщение. 

(4) В случай, че някоя от страните по настоящия договор не уведоми или неправилно уведоми другата 

страна за промяна на данните по ал. 1, изправната страна не носи отговорност за неточно изпращане на 

съобщенията, изисквани по този договор, освен ако промяната е настъпила по силата на приложим 

закон. 

Чл. 27. Всички спорове по този договор се уреждат чрез преговори между страните, а при 

липса на съгласие се отнасят за решаване пред компетентния съд на Република България. 

Чл. 28. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона 

за задълженията и договорите и другите нормативни актове, регламентиращи тази материя и 

действащи към датата на възникване на спора. 

Чл. 29. Настоящият договор може да бъде изменян само при наличие на обстоятелства по 

чл. 43, ал. 2 от ЗОП. С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, че е 

съгласен договорът да бъде изменен в случай на непредвидени обстоятелства, които налагат 

промяна в срока и/или цената на договора, съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 2 от ЗОП, като се 

задължава да подпише допълнително споразумение в тридневен срок от представяне на проект за 

подписването му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

Настоящият договор се изготви и подписа в четири еднообразни екземпляра – три  за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  

Приложение № 1  -  Техническа спецификация за Обособена позиция ...; 

Приложение № 2  -  Оферта; 

Приложение № 2.1 - Техническо предложение; 

Приложение № 2.2 - Ценово предложение; 
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Приложение № 3  -   Образци на отчетни документи по чл. 4 (“Искане за плащане”, “Отчет за 

действително извършени дейности” и “Акт за изплащане на извършени дейности ”). 

 
 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                        ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР      
____________________                                    ___________________  

КЛИМЕНТИНА ДЕНЕВА 

           
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ  
____________________ 

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ    

 

Съгласувал юрист: …………………………………………………. 

                                (………………………………. – ……………….. експерт, дир. „ОП“) 


