
договор
зА

ДОСТАВКА НА ХРЛНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

J\i Kc_01-2017_01_1

,Щнес l9.01.20l8 г., в гр.Гълъбово, Nlежду:

"БРИКЕЛ"ЕАД, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписваtrията с l]i,lli
12З526494, със седа:Iище и адрес на управление: обл. Стара Загора, общ. Гълъбово, гр, Гъл,ьбtlво -

Извыt града, тел: (0418) 6 2| 28; факс: (0418) 6 25 28, Електронна поща: rr-raгket@l]riliel-bц.q9lrr

Иrtтерпет адрес: http://www.bгikel-bg,com, Разплащателна сп,I еТка j lI].\N:
BGl4LrNCR700015217'/9468, BIC: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк АД, представлявано clT Яrlll.,tttit
Павлов Павлов в качеството му на Изпълнителон директор, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТti.,tt
от една страна,

,,БРАДЪРС КОМЕРС"ОО[, регистрирано в търговския регистър при Агенtlтtяl,tt ttrl

вписвания с ЕИК: 123735З94, със седалище и адрес на управление; обл. Стара Загора, обrц. Cтlt;llr

Загора, гр. Стара Загора, ул. ,,Ген. Гурко", Ns 98, вх. 0, ет. 2, ап. 6, тел. 070020171; (laKc 070010I7l
Електронна поща: bk2004@abv.bg, Разплащателна сметка: IBAN: BG ЗЗ STSA93 0000 l j()0 7()()]:

BIC: STSABGSF, в банка ,,flCK Банка" ЕА[ гр. Стара Загора, црелставлявано от,Теньо Nlll,t,ttilti

Георгиев, в качеството на Управrrтел, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга сцlаtла,

На основzurие чл. l12 от Закопа за обществените поръчки (,,ЗОП') и Решение N! ll(l2 trr

04.12,201'7r. на Възложителя за определяне на Изпълнител на обществена поръrIка с предfiIе,l

,,!оставка на хранителни продукти", реф. No KC-()1-20|7-01, по обособена позиция N! 1: "flocTaBItlt
на мляко и млечни продукти"

се склточи настояIцият договор за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

I. ПРЕДМЕТНАДОГОВОРА
Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приеп.tа да извършва rlерио.r{ичнt{ l(Oc,гal}Iill tlil

храни и хранителни продукти за нух(дите на,,Брикел" ЕА! по обособена позиция Лч 1 "flocTaBttit tt,r

мляко и млечни продукти", описани съгласЕо Техническата спечификачия - Приложение Nl 1). Kat;t,l

и в Техническото и IJeHoBo предложение на Изпълнителя (Прилоrкения N! 2), lлеразделIlаl tlilcl, ()l

договора, и в съответствие с изискванията на настоящия договор.
Чл.2. !оставки le се извьршваг tlо заявка на Възлоrlсителя. Възлоlltи геля I е ,li]_] ьл;I{сll 1,1

приеме и заплати само количествата и видовете, които е заявил и които са доставенLI при ),сJIовlIя lil

на настоящия договор, Възлоrrtителят не е длъжен да заяви и получи цялото колI]чество. по llpej(filt,l i]

на договора lI IIе носи отговорнос1, за това,

Чл.3. flоставките на продуктите ще се извършват периодично, съгJIi,lсно ,]ая]]]ill I]ll

възлоrrtителя.
Чл.4. ,Щоставките ще се извършват в рамките на работното време на Възлоrtсителя от 08:()0 ,l,

до 16:15 ч.



II. ЦЕНИИНАЧИННАПЛЛЩАНЕ
Чл.5. Общата прогнозна стойност на доставките, предмет на договора е в разNlер на 8 39(l._]-l

лева (осем хиляди триста деветдесет и шест лева и 34 ст,), без начислен .ЩflС или l0 075.6I lrcBrl

(десет хиляди седемдесет и пет лева и 61 ст.),с начислен .Щ!С.
Чл.6. ,Щоставените продукти се заплащат по единична цена за BceIш продукт с вItлючен ,Щ!('.

в зависимост от доставените количества, съгласно Техническото и I{eHoBo предло)I(ен1.Iе llil
Изпълнителя - Прилоlкения NЪ 2 към настоящия договор. I{eHaTa, която Възложителят се задъJl)I(lll]il

да заплаща на Изпълнителя за извършените доставки на продуктите, е крайната доставна цена с /'(l (('

и включва всички разходи за доставка на продуктите на Изпълнителя! вклюrIително, но не cai\{o

стойността на продуктите, транспортни разходи! застраховки, данъци, такси, и друг}I.
f,Iл.7. Посочените в настоящия ,Щоговор единични и общи цени остават непроменени за cl]()l(a

на действието му.
Чл.8.(1).Заплащането на всяка доставка се извършва на база на документ, удос,говеl)я ]]ll lI l

приемането на стоката (приемо-предавателен протокол), подписан от оправомощени представlrге] t t l

на страните и съдържащ видовете, количеството, партидните номера на доставените llролуli,I ll.

тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставIiатll.
както и всички необходими законови реквизити.

(2). В срок до 10 - то число на,i\,tесеца, следващ месеца, през който са извършваI-Iи достаtвlillIс.,
въз основа на подписаните приемателни протоколи, Изпълнителят издава данъаIна (laKTt,llit_

съдържаща видовете и количествата на доставените през месеца стоки.
Чл.9. Заплащането се извършва в български лева по банков път в срок от З0 (тридесет) дtлtt о r ,

датата Еа подписване на документ, удостоверяващ приемането на стоката (лриемо-предаватсJIс{ l

протокол) и от получаване на фактурата. Срокът започва да тече от получаване на последltllя i1,1

документите.
Чл.10. Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по сле]lllа,lil

банкова сметка, посочена от Изпълнителя:

Банка: ,.,ЩСК Банка" ЕА! гр. Стара Загора
BIC: STSABGSF
IBAN: BG 3з STSA93 0000 1300 7002

Чл.11. Изпълнителят е длъх(ен да уведомява писмено Възложителя за всички последвirulll

промени на банковата му сметка в срок до 2 (daa) календарни дни, считано от момента на про\.{яна га.

В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанLlятLl. п()

посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.

Чл.l2. За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата c]\reTl(ll Illl

Изпълнителя със съответната дължима сума.

пI. сроковЕ
LIл.l3. Настоящият договор влиза в сила от датата на сключването му и е със cl]oli ltil

действие 8 (осем) месеца.
Чл.14. Изпълнителят е длъжен да доставя заявените продукти в срок не по - дълъг от 3 (r,plr)

дни от датата на получаване на заявката на Възложителя.

Iv. МЯСТОИУСЛОВИЯНАДОСТАВКА
LIл.15. Мястото на доставка е DDP /Инкотермс 2017l в складове за хранителни продуктII llл

Възложителя: ,.Брикел" ЕА! - обл. Стара Загора, общ. Гълъбово, гр. Гълъбово, Извън града.

Чл.16. .Щоставката на продуктите до мястото на доставка се осъществява от Изпълнителя с

транспорт, отговарящ на всички нормативни, технически и технологични изисквания за доставIiа l]il

съответния вид продукти, предмет на доставка.



{-

Чл.17. ,Щоставяните хранителните продукти! следва да отговарят на изисI(ван tlrI,1il llil
прилоя(имите нормативнIt актове по съответната обособена позиция:
. Закон за храните, !В, бр. 90 от 15.10.1999 г.;

. наредбаNаlот26янl,ари2016г.захигиенатанахраните,ДВ.бр.l0от5.02.2016г;

. Наредба l от 9.01 .200В г. за изискванията за търговия с яйца, ДВ, бр. 7 от 22.01 .2008 г.;

. наредба 2 от 23.01.200В г, за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за KoHTaK,l,c

храпи, ,ЩВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.;

. Наредба 3 от 4.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предметите, разлII(IIIII о1,

пластмаси, предЕазначени за контакт с храни, ДВ, бр. 51 от 26.06.2007 г., !В, бр. З{)

от28.0З.2001 г.;

. Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храЕите, !В, бр, 102 ol
12,12.2014 r.;

. Наредба Nq 16 от 28 май 2010 г. за изискваIIията за качество и контрол за съответствI-1е па пl]ссl]ll

плодове и зеленчуци, ЩВ бр.4З от 8.06.2010 г.;

. Наредба М 4 от l9 февруари 2008 г. за специфичните изискванIlя при проIlзво.llсl lrr r l r i,

съхранението и травспортиравето на сурово краве NIляко и изискванията за търговI.Iя ll пусIiаllс llx

пазара на мляко и \,Iлечни продукти, !В. бр.2З от 29.02.2008 г.;

. наредба за изискванията към бързо замразените храни, !В, бр. 1l4 от6,12,2002 г,;

. FIаредба N! З2 от 2з.0з,2006 г, за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара,I]а пIссо ll
черен дроб от домашни птици, !В. бр.29 от 7,04.2006 r;

Чл.18. Щоставяните хранителни продукти:
. следва да бъдат придружавани при всяка доставка с документ, съдържащ изчерпатеJrно ttзбllояtrltLtч

на стоките по асортименти, количеството им за всяка от тях, както и другите даrtнIl. съtrбlrltзtlt,

прило]кимите нормативни изискван}Iя за съответния вид продукти;
. следва да бъдат придружавани при всяка доставка с етикет, посочващ съдържалlI.1ет() tl

количеството на съставките, съдържащи се в тях.
. следва да имат добър търговски вид;

. всеки доставен продукт следва да бъде в срок па годнос,г къN,I датата на съответната дос,гавI(il ll с
достатъчен остатъчен срок на годност за неговото консумиране не по-мацко от 2/3 от общtlя cptltt ttlt

годност, обявен от производителя;
Чл.l9. ,Щоставките на продуктите се извършват след писмена заявка от страна на Въз-rtо;ltttlеltlt_

предоставяна на Изпълнителя. Заявката следва да се предостави в писмена форма rlа \al]l,Ilcll
носител или по електронен път/факс/електронна поща/на представител на Изпълнителя. l(ill()

съдър}ка подробно описание на заявените артикули, техните количества и график за лосl,аRliii l,a ]l\l

Възлоrrtителят може да прави промени в заявката не по-късно от 24 часа преди достllвI(а],|-it, lilll(|

писмено уведоми за това Изпълнителя. Изпълнителят уведомява Възлоя<ителя предвzll]1.1,1,еJl llo l1

своевременно за часа на планираното пристигане на доставката, за да може той дl в lertc

необходимите мерки за прибираtIето и складирането й.

Чл.20. Всяка доставка се удостоверява с подписване в два екземпляра на двус,гI)аllеll
документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо-предавателен протокол) от cTpaHtrTe ltлtt

техни упълномощени представители, след проверка за съответствието на доставката с I]зисI{Rа[IIIrI,1ll

на настоящия договор и съответствието на продуктите с Техническото и IJeHoBoTo предло)кеL]1.1е Ilil
Изпълнителя, Техническата спецификация на Възложителя, както и с наrrравената заявка,

Чл.21. При констатиране на частично или цялостно несъответствие на доставените пl]од\ liгll
съобразно член 22 от този договор, Възлоrкителят има право да отках(е да подпI]ше докуl\lеlil ii_

удостоверяваlц доставката, както и да откаже изцяло или частично да приеIчlе доставката. В ге,ltt

случаи, страните подписват констативен протокол, в който се описват констатираните I]едостllт btll t,

липси и/или несъответствия, дефинирани вчл.22 по-долу (,,несъответствия") и се посочва срокl,г. ll

rсойто същите ще бъдат отстранени по реда, посочен в настояIция договор. След oTcTpilI tяtваtl с ttlt



несъответствията, страните подписват двустранен документ, удостоверяващ приеl\{ането на cTok11,1-a.

Чл.22. Възлоrкителят има право на рекламации пред Изпълнителя за:
о llесъответствие на доставените продукти със заявеното/договореното количество tt/ttли сьс
заявения/договорен вид;
. несъответствие на доставените продукти по отношение на качеството;
. несъответствието на доставените продукти с Техническото предложение (приложение ]\ч 2 kr,ll
[lастоящия договор) и с Техническата спецификация на Възложителя (Прилолtение Nц l кr,лt

настоящия договор);
. несъответствие на партидните номера с указаните в етикета на доставените продукти;
. несъответствие на срока на годност на продуктите с изискванията на настоящия логовор;
. flесъответствие на доставените продуктII с изискванията за безопасност;
. нарушена цялост на опаковката на доставяните продукти:
. песъответствие на доставяните продукти с разпоредбите на Закона за xpaнIlTe и издаj(еl]l1,1,е lll,t
основа IIа него подзаконови нормативни актове;

LIл.23. Рекламации за явни несъответствия, съгласно член 22 на доставката с ТехнlI,1ес lttr tti
предложение (Приложение Nл 2 към договора), с Техническата спецификация (ПрилоlltеплIе Nq 1 Itr,пt

договора) или с изискванията за качествоlо на досгавения продукт се отбелязват в Koнclillllllllllýl
протокол по чл.21. Рекламации за скрити несъответствия се правят лри откриване,го пfi,l, lia Il-)

Възлолtителят е длъжен да уведоми писмено Изпълнителя незабавно при констатирането пп,l. lJ,

реклаNIациите се посочва номерът на договора, документа, с който е удостоверено прl]е]\{аl]еl о II1l

cToKIlTe! партидн}Iят номер на продукта, точното количество на поJry/чените продуктlr, ocнoBalliIe1-0
за рекламация и конкретното искане на Възложителя.

tIл.24. При отправена рекJIамация и възникване на спор относно съответствието по чл, 2j tl

чл. 25 контролни проби се вземат от оторизиран, съгласно закона орган (Българска агенlцIя ll()

безопасност на храните или на акредитирана лаборатория) в присъствието Ita Възлоrкtrтеля tl
Изпълнителя или упълномощени от тях лица, в деня на оспорване на рекламацията от Изпълнtllе,lltt
или най-късно на следващия ден. За обвързващ страните ще се счита протоколът от анаJIизil lla
оторизирания орган по настоящата разпоредба. В случай, че пliотоколът на оторизирания оl]гаll
потвърждава несъответствието на доставените продукти, разходите за изпитването, Itt]I(го ll
стойността на продукта при погиването му са за сметка на Изпълнителя, В случай lre прt)д\,ктljlс
съответстват на договорените и нормативно установените изисквания, Възлоrrtителят дъл)I(Il ll1l

Изпълнителя заплащане на действително извършваните разходи по анализите и доставItlll,а llil
продуктите, както и стойността на продуктите, за които е предявена необоснованата pet(Jlaпlaltl1,1

Независимо от обекта на рекламация Възлолсителят е длъжен да съхранява продуктите съобразttr,
температурните режими и условия, посочени на етикета.

Чл.25.( 1).Рекламация относно явни несъответствия на доставеItите пl]одуктIt c,lrc

заявеното/договореното количество иlили със заявения/договорен вид и/и.тtи несъответстL]liс II|l

партидни HoNlepa с указаните в етикета на доставените продукти и/или несъответствие на cpo](il Ilil-

годfiост на продуктите с изискванията на настоящия договор, както и несъответствия, свъl],]а]lIl с

нарушена цялост на опаковката на продуктите се вписват в констативния протокол по .tл. 21 lt ctt

обвързваши за Изпълнителя.
(2).При рекламации относно скрити несъответствия на доставените продукти с TexHttчectctl t il

предлох(ение (Прилоlttение J\b 2 към договора), с Техническата спецификация (Прилоrкелlие Лq l къпr

договора) или с изискванията за безопасността на достzlвения продукт и при извърIlIен лабора,гtlрlсIt
анализ по предвидения в договора ред, установяващ! че стоката не съответства на договореIлIIте lI

нормативно установените изисквания, Изпълнителят изпраща свой представител за констатираllе tlil
скритите несъответствия в срок от З (три) дни от уведомяването. Несъответствията се отразявtl1 l]

констативния протокол чл.2l подписан от представители на Страните, като при отказ за изпращаIIс,

на представител от Изпълнителя, или отказ на представителя на Изпълнителя да подпише протокоJlll_
Възлоrкителят изпраща протокол подписан от негов представител на Изпълнителя- ](triiltr ,:

обвързващ за последния.
Чл.26. При }Iесъответствия на доставените продукти с изискванIлята на лоl,оli()llil.

констатирани по реда на предходните alлинеи:
о Изпълнителят заменя несъответстващите продукти с нови, съответно допълва доставката в cl]ol( ]ц).
2 (лва) ка,rенларни дни от подписване на съответния протокол от страните или от излаl}аrlе llil

{



протокола от анализа на оторизирания орган; или
. цената по договора се намалява съответtIо с цената на несъответстващите продуItти! ako не волI( .lk)

съществени изменения на договора,
Чл.27. В случаите на несъответствия посоченII в констативния протокол гtо .I'lt,f l.

Възлолtителят дължи заплащане на цената на съответната доставка по отношение, на която съшlIIl,е

са констатиранIi, само след отстраняването на несъответствията, по предвиденI]я в договора l]e]l
съответно при установяване, че продуктите съответстват на договорените и норN,Iативно ).,cTatIOBellll
изисквания по реда на чл. 24 и подписването на документ. удостоверяващ прI]еп.{ането на clo]iill,a Il

при другите условия на настоящия договор.
LIл.28. В случай, че Изпълнителят достави продукти в количества, надвиtIIаваIцu заявеll11 lc

Възложителят има право да върне частта от продуктите! до достигане размера на зalяl]сIl()l(),,

Връщането на излишните количества е за cMeTrta на Изпълнителя.

Чл.29. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнеIII{е, работа-гit ttlt

подизпълнителите се пр}Iема от Възлоlкителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълн tl,|,e.lll llrlll

упълномощени от тях представители. Изпълltителят се задъля(ава да отговаря за всички (lattTl1.1ccttt,t

LI правни действия на подизпълнителя като за свои действия.
LIл.ЗO. Собствеността и риска от сrtучайно повреждане или погиваI]е на продуктлlте. пl]ед\Iе,l

IIа доставка преминават от Изпълнителя върху Възлоrrtителя след момента на приемането lII\l (),l

страна на Възложителя с подписването без забележки на документ, удостоверяващ приеNIаltето lla

стоката (приемо-предавателен протокол).

Ч. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИrI НА ИЗПЪЛНИТЕЛrI
LIл.З1. Изпълнителят се задължава да доставя продуктите, предмет на настоящия договоl)_

отговарящи на изискванията на договора, както и на условията на Техни.rеското прелложе]lllе lIll

Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възлолtителя по единични и общи цеlIи, пос(,)tlеil1l

в Щеновото предложение на Изпълнителя .

Чл.32. Изпълнителят е длъ)Itен да изпълни задължеtIията си по договора [I да yп|)irililtrlllil

всичките си права, с оглед защита интересите на Възложител я.
L[л.ЗЗ. Изгrълнителят се задължава да изпълнява в договорения срок зtlяt]ки Ie llll

Възложителя. Прlr невъзмоrкност за доставяне на определените количества продукти по получеllillll
заявка, rrезабавно писмено да уведоми Възложителя за отказа за доставка. При cltcTeп,leH ol-I(lt,J Iltl

Изпълнителя (повече от 3 пъти в рамките на един месец) да изпълни направена заявка, ВъзлоlIiItтеляl
има право да прекрати договора, както и право да получи неустойка в размер lia cy\llll,il ll()

гарапцията за изпълнение на договора, включително да усвои сумата по предоставената гараIlцлlrl.
LIл.34. Изпълнителят е длъжен да извършва транспортирането на хранител}Iите продуктIi за

своя сметка и с транспортни средства, които отговарят на всички изисквания (Hopп,taTItBt t t t.

санитарно-хигиенни, технически, технологични, изисквания за съхранение и други) за п]]ево,з llil
хранителни продукти от съответния вид, за които има издадено съответното удостовереlll]е ,}х

регистрация на транспортно средство (ако е прилоrкимо).
tIл.35. Изпълнителят е длъжен да приема и урежда llo уговорения ред надлежно llредявеIIlI Ic

от ВъзлоlIсителя рекламации по реда на настоящия договор,
Чл.З6. При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия догов(]I)_

Изпълнителят има право да получи цената по договора, съг.цасно определения начин на плаlцаIIе,

Чл.37. Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходи",tото cb;leiict,ttttc -l.t

осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната ин(lо1-1пIаtlt tlt lt

докуN,Iенти за изпълнение на договора.
Чл.38. Изпълнителят се задъл}кава да подпише лично или чрез надлежно ytгb;ltloNlollle]lll

представители протокола/документа за доставка и/или констативните протоколи. как,го rI /(l)\,llllc.
докуlчIеItти съпътстваIци доставI(ата и/или предвидени в настоящия договор. Пlrи откltз Ilil

l
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Изпълнителя или на упълноN{ощено от него лице да подпише протоItол! предвиден в този /to0,ol]O|)_

ВьзлоrкиlеляlизпращанаИзпълнителя l(онстагивен протокол подписаноr cBoii прелсlавltlе.l. Iillitl,,
е обвързващ за Изпълнителя. Констатации относно несъответствието/съответствlтето на достаl]еl1Il le

продукти с Техничесltото предложение (Прилоrкение Jф 2 към договора), с Техн It,Iec tta,tlt

спецификация (Приложение Nq 1 към договора) или с изискванията за безопасflостта IIa д()стаt]еllll-lr

Продукт се вписват в протокола след извършване на лабораторен анализ от акредитиран оргаIr,

Чл.39. Изпълнителят носи отговорност за съответствието на доставените прод\lli,гll t,

изискванията на Техническата спецификация и всички останали изисквания по този догоt]оl] Il (

длъяtен да обезщети всички вреди! нанесени на Възлоrкителя и/или трети лица от Ilесъответс гt]дIi tl l

продукти.
Чл.40. Изпълнителят Ile носи отговорност за забава на доставка, която не е заявеIlll t]

необходимия срок (rrе по-късно от З (три) дяи преди датата на доставката) отразена в заявl(ата по ll]l

14.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.41. Възлотtителят се задължава да заплаща цената на доставените продуItти! съглitсll()

условията и по начина, посочен в настоящия договор.
LIл.42. Възложителят се задължава да приеме доставката на продуктите, предI\,tет на лOc-[ll]llitl

по реда на Раздел IV, ако отговарят Еа договорените изисквания.

Чл.43. Възлоlкителят осигурява свои представители, които да прие,Iат доставI(Ilте lj

договореното време.

Чл.44. Възлолtителят има право да иска от Изпълнителя да изпълнява доставIttlта

продуктите до посоченото в чл. 15 от договора място на доставка, в срок и без ol,K.lItltleltltя

договорените изисквания.
f,Iл.45. Възлоrrсителят има право да получава информация по всяко Bl]eNIe о,гIIосll()

подготовката, хода и организацията по I]зпълнението на доставката и дейностите. пl]ед]\lс1, llil

договора.
Чл.4б. Възлояtителят има право на рекламация на доставените по договора продуIсl.i. п]]ll

условията посоаIени в настояшlия логовор.
Чл.47. Възлоrкителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстваtцll с

изискванията на договора продукти! или съответно намаляване на цената по реда, определелII.1 в l|,IlclI

27 от този договор.
Чл.48. Възлолtителят има право да откаже приемането на доставката! когато Изпълн ите]t-ll,t, llc-

спазва изискванията на договора l.t Техническата спецификация, дQкато Изпълнителят lle пзпъ,пIIll

изцяло своите задължения съгласно условията на договора, или да отка}ке да изплати IIастичIIо Il-цIl

изцяло договорената цена,
LIл.49. Възлоlкителят е длъжен да не разпространява под каквато lt да е фсlрпtа trсяtrlt

предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайrrа tL llзl]lltllll)

упоI\{еIlата от Изпълните.lтя като такава в представената от него оферта,

Иl. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.50. Видове и размер на гаранциите:
( l ).ИзпълrIителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договоl] сRоl)

задължения с гаранция за изпълнение в размер на 4Yо (четлри процента) от стойността на догово|)il.
по чл, 5 или сумата от 3Зб лева (триста тридесет и шест лева), закръглена до лев.

(2).Изпълнлттелят представя документи за внесена гаранция за изпълнение }Ia договора KL]\I

датата на сключването му.
(3).Форма на гаранциите - Изпълнителят избира формата на гаранцията изN,lежд)l едIIа o,1

следните: парична сума внесена tTo банковата сметка на Възлоrкителя; банкова гаранцIirI; rljlll

Ll
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застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.
Чл.51. Когато гаранцията се представя във вид на паричнл сума, тя се внася по следIlallil

банкова сметка на Възложителя:
IBAN: BG14L]NCR70001521779468, BIC: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк АЩ

Всичкtт банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя;
Чл.52.(1).Когато Изпълнителят rrредставя банкова гаранция се представя оригиttалът ii. ttltrr

тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от cToiiHt,lc t tit ltlt
гаранцията за изпълнението му със срок на валидност! срока на действие на договора, плюс l20 1с ro
и двадесет) дни.

(2),Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гараFIция! тя да съl(,ьIlrка

условие, че при първо поискване банката следва да заплати суп,Iата по гаранцията незавIлсllltо ol,
направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължеIlия.

(3).Всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания овързани с обсл1,lttваttе гtl

на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнl.tтеляt,
Чл.53. Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността lli]

Изпълrтителя, е със срок на ваlтидност, срока на действие на договора, плюс 120 (сто и двадесет) .,ttIlt,

Възлоltсителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази зacTpax()lll(i},
Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно илl4 час,гll1III(l

неизпълнение на договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорllосl lil
по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и подцържаl{е lo llil
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане Ita застl]аховате] ]llo
обезщетение в полза на възложителя, при нirличие на основание за това, с.1 за clte,t lta lltt

изпълнителя.
Чл.54.(1).Възложителят освобоrкдава гаранцията за изпълнение на договора в cpolc 1JU 1ctо tt'

двадесет) дни от датата на изпълнение на последната доставка по договора.
(2).Възлоlrtителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, Ilеза]]IiсlI\Iо () I

форплата, под която са предоставени.
(3).Гаранциите не се освоболtдават от Възлохсителя, ако в процеса на изпълнеltие на дог()воl]il

е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженилта на Изпълнителя. Il1lrr

решаване на спора в полза на Възложителя той MolKe да пристъпи към усвояване на гаранцилIте.
(4).Възлоlrtителят има право да задържи изцяло или частичЕо гаранцията за изпълнелlllе lll]II

пъJIло или частично неизпълнение на задълженията по настоящия договор от страна на Изгtълн lr,ге,llя

иlили лри развшIяне или прекратяване на настоящия договор по вина на Изпълнителя. В тези слу.lаlt_
Възлолсителят има право да усвои от гаранцията за изпълнение суми, покриващ!I отговорнос]"l lt l{il

Изпълнителя за неизпълнението. В допълнение към горното, страните изрично се споразуN,lяваl,. че:
о Възлоrкителят има право да задържи гаранцията в пълен размер при системен (Tpll rtлlл ttclBe,Ic

пъти в рамките на един месец) отказ от страна на Изпълнителя за доставка на заявеIlIl ol
Възлолсителя продукти; иlили лри системно (три или повече пъти в рамItите на елLIн Nlecel()

несъответствие на доставените продукти с договорените изисквания; както и че

о При неизпълнение на задължения на Изпълнителя за отстраняване на явни и/илtr ck;-ltlt,ll

несъответствия, установени по предвидения в договора ред, в договорения срок, както lI oTl(il,} l.t

доставка на заrIвени продукти, Възлоя<ителят има право да задър)Iш от гаранlпlята за изIl-]>лIlсlIIIс,

суми, на стойност съответно на несъответстващите продукти или на продуктиlе, qиято достitвIill с

отказана.
(5).Възлоlкителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение cyмIt pilBltll llll-

размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия договор, поради неизпълIIеIIIIе Ilil
задъл)I(енията на Изпълнителя.

(6).В случай на задържане от Възлоrкителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е дл,l})I(сII l]

срок до 5 (пеm) дни да допълни съответната гаранция до размера Й, уговорен в чл. 50, iL,],1, Iill,t()

внесе задържаната от Възлоiкителя сума по сметка на Възлоrrtителя, или учреди банкова гаранцrIя ,]ir

сума в размер на задържаната или да застрахова отговорността си до размера в чл, 50, ал.l .

л



vlll. нЕустоики
Чл.55.(1),При забавено изпълнение на задължения по договора от страна на I,IзпыIII rlтсля.

същия1 заплаща на Възложигеля неусrойка в размер на l % (едно на c,loJ ог с loiill()c,l,l il llil,
ПРОДУКТИТе, ЧlIЯТО ДОСТавка е забавена, или по отношение на които не са oTcTpaHeHI,I KoIlcTaTIIl]aI l I l Ie

несъответствия в договорения срок, за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет на сто) ol
цената на стоката] за която се отнася забавата.

(2).При забава Ila Възлоrкителя за изпълнение на задълженията му за плащане по логовоl]ir.
същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на законната лихва, но не повеlIе от 2 %о (:rBe rrir

сто) от дълrrtимата сума.
(3).При забава на доставка от страна на Изпълнителя, или забава на Изпълнителя да oTcT|]aIIIl

констатирани несъответствия, продължила повече от 5 (пет) дни, Възложителят и\,Iа право jla

прекрати настоящия договор, като даде на Изпълнителя минимум двудневен срок за изпълнеrtltе. I}

lози сл)чаЙ Възлоlttителя t има право на неусrоЙка равна на 5ао (пет на clo) o,1 проl HotHalil cI(,illl(,, l

на договора.
(4).В случай на З (три) и повече рекламации в рамките на един месец, чиято основателtI()сl i]

устаIIовена по лредвидения в договора ред, Възлолtителят има право да прекратlr дог()l](]l)ll
едностранно, както и на неустоЙка равна на 57о (пет на сто) от прогнозната стоЙност FIа договоi]ll.

(5).При прекратяване на настоящия договор от Възложителя на някое от ocпoBaнIlri,l,il lIt)

чл.56, ал.2, т.1 и 2 Възлолtителят има право да получи неустойка в размер на сумата по гаранIlliяl а ,]ll

I]зпълнение на договора, включително да ycBo}r сумите по предоставените гаранциI.1.

(6).Възлоlrсителят мо)ке да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати llo,п,]lI ll()

общия ред, независимо от [Iачислените неустойки и независимо от усвояването на гараIIцIIятir ,]il

изпъ llIe н ие.

(7).I-{еустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възлоя(ителя, по банковаt,гlt пtl
сN,rетка IBAN: BGl4UNCR7000152I179468, BIC: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк А!. В случаI'i .le

банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 3 (три) дrrп от
искането на Възпожителя за плащане на неустоЙка, Възлоrrtителят има право да задържи съо,гве,ftIа] il
cylvla от гаранцията за изпълнение.

Ш. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
LIл.56.( 1).Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена (lорма,

. с изтичане на уговорения срок; '1i

. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръllкl lj|le.L\lL l .

на договора, извън правомощията на Възлоrкителя, които той не е могъл или не е бltл д:tыttеtt rlа
предвиди или да предотврати - с писN,lено уведоNIление, веднага след настъпване на обстоятелсL,tзlt ta:
. при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение - непредвиделIо или непрелотl]рill IINlo_

събитие от извънреден характер, възltикItало след сключването на договора (.,неп реодолиN{а сII]lа")
продължила повече от 20 дни;

(2).Възлолtителят може да прекрати едностранно настоящия договор:
. при системни (три или повече пъти) в рамките на един месец: забавяне на доставка l]a пl]од),I(1,11:

и/или забавяне или отказ за отстраняване на несъответствия на продукти, констатирани по l]еда llll
договора; и/или отказ за извършване на доставка; и/или доставки на продукти с несъответствllrl с
изискванията на договора, копстатирани по реда на договора;
. в случай че изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в доItу\{еrlтIi,l,е ,}а

учас lие. или използва подизп ьлнител. койrо е различен оl този. кой]о е посочен. освен в слуtlilll lс. li
които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съглalсllеl,о llit
Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;

(З).Възлоrrtителят прекратява договора в случаите по чп.118, ал.1 от ЗОП, без да .,(ыl;ltti
обезщетенIiе на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на договора вреди, освеII ali(l



прекратяваIlето е на основание чл.1 i8, ал.1, т.1 от ЗОП.
(4).Прекратяването влиза в сила след уре}кдане на финансовите взаимоотIIошеIIIIя пlе,,'l(д\

стра ите за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възлоlкителя лейностtt гtLl

изпълнение на договора_
Чл.57. Настоящият договор може да бъде изменян или допълван от страните прлI условIlя,til

па чл. 116 от ЗоП.

Х. НЕПРЕОДОЛИМАСИЛА
Чл.58.( 1).Страните се освобоrrtдават от отговорност за неизпълнение на задъjIженията c]I. Iiol,ilI()

невъзмоя(ността за изпълнение се дължи на непреодолима сила, Никоя от страните IIе п{о)ке да сс
rтозовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата clpaltil ]i]

, възникването на непреодолима сила.

(2).Страната, засегната от непреодолиN{а сила, е длъжна да предприе]\Iе всичI(I| l1ll]_\Ntllll i
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да ),ведо1\lll l,Illc}lclltl 1

другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(3),,Щокато трае непреодолиN{ата сила, изпълнението на задължението се спира.
(4).Не молtе да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято HeбpelrtttocT ll]lll

уIlиIIJлени действия или бездействия са довели до невъз]чlожност за изпълнение на договора.

К. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.59.( 1). Страните се съгласяват да третират като конфиденциална цялата иtt(lо1-1ьtаt tttя.
получена при и по повод изпълнението на договора:

(2).Никоя страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да разкрLlва ll0
какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална ин(lормация, на когото II .lta с.
освен пред своите служители иlили консултанти. Разкриването на кон(lиденциална иttфорлrачtlл
пред такъв служител/консултант се осъществява само в необходимата степен и само за целtlте lIil
}тзпълнението на договора и след поемане на съответните задължения за конфиденциалtlост,

ХII. ДОПЪЛНИТЕЛНИРАЗПОРЕДБИ
Чл.60.(1).За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагх лейс]вlltlItll{, 

I

българско заколlода l елс,l во. {

(2).Упълномощени представители на страните, които Ntогат да приеNIат и правят изяl]леIIllrl ll()

изпълнението на настоящия договор са:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Красlrмира Караиванова - Управител стол
Теле(lон: 0899972158

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Стаrrrlслав .Щончев
Телефон:0887З59889

(3).Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този договорJ cJle/lBa .ltJ

съдържат наип{енованието и номера на договора, да бъдат в писме}Iа форма за действителност.
(4).Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния cll c,lll г),l ,

адресите си на управление, телефоните и лицата! които ги представляват.

(5).Офичиална кореспонденция между страните се разменя на посоtIените в HacTojIlllllrl

договор адреси на управление, освен ако страните не се информират писмено за друг1-1 cBoll ltдl]есIt,

При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, кореспоlI L,lltlilll 1.1 
,t

изпратена на адресите на страните се счита за валидно изпратена и получена от другаl,а с,tllа а, Ч

(6).Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчаlIа праткi,I IlJIll Il()



куриер. Писмените уведомления между страните по настоящия договор се считат за валIIдilо-

изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата и.rI1] l1o

електронната поща на страните, подписани с електронен подпис.

Чл.61.Изпълнителят няма право да прехвърлJI своите права или задължения по настояпl1.1rl

договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.
Чл.62.( 1).Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, ще бълаг

разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете страни, като в случай на споl].

всяка страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-долу покана за

преговори с посочване на дата, час и място за провеждането им.

(2).В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове.
породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат отнасянl,t за

разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК.
Чл.63.Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълr{ително уговореIIII

условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

При подписването на настоящия договор се представиха следните документи:

Неразделна част от настоящия договор са следните риложения:
1. Приложение Nq 1 - Техническа спецификация на Възложителя;
2. Приложение М 2 - Техiическо и L{eHoBo предто}Itение на Изпълнителя (актуализирано);

Настоящият договор се подписа в 2 l дваJ еднообразни екземпляра - | lедиrll за Възлоrrtителя rt l
/един/ за Изпълнителя.

Съгласували:

иван Монев
Р-л отдел ,,Търговски"

Кристиан Баджаков .

Юрисконсулт

Полина Маринова ...
Главен счетоводител

{
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:l)'- ll' t1l"ll (\l 
"lr\l 

Ll]cЯt]i.Illc. llLr\loI(pЯllc. РiI]liЪСВаIIС. ]lil]ill].Iяl]ilIIc. llil,]]ll]l1illlc. ()l ,lil\lllL,llll]lll ll Ill
i|1,1il;Illt.

, i)ilttlttltзIilltс.iiасl,:tьllrliатjLаlIнIIсъг,цtlсIIочlr,1() ot ЗаIttlttа за \]laII]I]c rl Ilарс,lба ]ji l7.()5.]()()ll' l, llitll lI]IlL.illlclIII. Ilрсд]\lегir Il2 пop'ltlltil'rr ]I:l сс cI1,1] itI I I ] t l с Ii I} 1l I l l t ,I I 1l li'l c.Ic,lIIIlIi
']l'i'1IlltIIl}IllI illi'l()I}c, ()III()cII)III ltl i|l дос'гаВrtIIIIТс IIl)од\'IiТII lI() сL()гВсIIl:lг2t llбtlсtlбсIl:r Il()}llItItlI:о iltttittt з1l xllallIIle. flB. бр,90 or 15.1rJ,1999 г,. в сIlла ог 1,0i.2017I,,_ tlзпt,. б1l 5[j rll 1l.i,()7]()]7l I

t]il Ii] ()l llt ()7.]()l7l.. ]Iз]\I. II j(oll,. ( l], (t_] от408,2017 г.. Bcll;]a or l .t)1 ,]0l [J l ,

' 
']alttltl ]а I}cI,cI]!Iнirl)IIO\IеrlиL(lIIIсl(aTal дсI-IiIост. Обlr.. /[В. б1l. 87 o,r 1.11 ]()()5 t. rrзrr ,](l} О1l. 5li L,r

li.()7_2()l7 l ,. I]clIJt|loT l8,07.20l7 г,
ljt,,llгallcltll сIаltлаI-]тII. с I(оптО се вьI]ежд:lI \а])N{оIlI]зIIl]аIIlI cll1-1tlIlciictitt cIilIl..tl]l)lll. ll l

i,lJ])l)lIciicIi() 'l'cxIIIItIecKo ОДОбРСНИе (СЬС l]JIlI без 1,1ъксlводс t Btl )" lllltI II1ltIзltа,,,,,u,1,,,,,,u.,,,,,, ]c\llIllI(]!,l\l
cltr.,tltlr]lllttaIlltll (I]zlIlIIotlaл1-Ill стандаl].гIi).

" Ilаllс.,tбаNll lol 2(l лrrуари 2016 г, за хlIгliеIIа,l,а lla xl)illiIl1,C. /[L'}, б1l l{) tl-г _i.()2 ]()l(l l.:

' IIil]lС.'tбlr Лl ]6 ОГ 2lJ.05,201( Г, За IlЗltСкваllllя,га за I(ачесlв() lI I(oIII])o]I ,]2t cI)()ll]cIc]l]lle l]il lllcl ]llil I(),lK)l1c ]I']C,]IcIltlYIlIl. Обll.. /{В, JР. 43 clT 8.06,20l0 г,. в c]]Jlil от lt()б.2()]() I.. tI]NI. ]I _1()II . t)|) .i ] ,,
| , {)9.]()l l l,. ,ltllr,. бр- 44 от ]7,05,201з Г,

n IJаllС,'tбlr Nq 5 Ot'09,02,20l5 Г, За пlaкcIINIaJllI() lloп\rcl.tI\III,1e ]( ,]I!IlIccIBa ]a\lbllcllIcjIll ll \|]i|llIlL(,,,tl jll]. бр 1.1 rl,г 2(),()2.2015 г,. в сI.Iла о.г 20 02,20l5 г,
, Illtl"'lбli Nl 1(l за х[lгIIеIllI!Iте п Bcl,epllIIa1)IlO - саIIII,гаl)]IIi гс I] ]lIcI(Bi]IjII)l jil CL\l)a]l}ll]il]lr., II i l l']l]ll ic lllt llсобеItсl бт,llзо1-1itзваrtrl rr1ll1.е се хI)aIIl1.1.c,llH11 ll]]O]{yI(.III.

' IIirI,с-tбir Nl ]] or' 1_5.10.2002 l', :за спеl1l1(111.1Iltllе Kl)IlI.eplIIt IT ]Iзl]CI(]]llIlItrl .]i] LIIIc](rlillil lJiL]i")i]IlIillIc. lIllc,lIIaзIlatIeIilI ]1l в-цаг IIе в хI)а}Iп!
, IIir]lс.,tбl -Ml {J от l6,i]4,2002 г. :за rl,зrIcttBaIIlIrIl it II,LNI lIзIIо.jIзваIlе tta jlобавt<tl в xl]aIIIlIe.
" Illrllс.rtба Nl j,5 оТ 2з,03,2006 г, за спецtI(lttЧIпl l е lIзttсI(ванllя IJI)lI осl,lIlссl'вя I}а I I с ]lil tl(llllllltt t,.,ll

\()i]]l)(,rI IfIlll\\,c),I)OI]III]Ii I1 xPaII1I от )l(IlBoTIIHcI(II пропзхоl1.
. lIlrIlc.,tбrr за lI,]IIсl(ваrIlIя.l.а I( ,IrI Kl]aHrITc със ctIetlIIaJIHo прслIlа,]tI tIeIIIIc.
. IIарс"tбtl за cttet(ittllItчttrltc IIзllсI(ваIIlIя I(Lдl xlлetIHllle Ill)o.ItуI(,I]I.

" 
'laKot t за вс Icl)I] Hal]tIoNIellIIцtIIIcI(a,l.al /Iet-IJloc,I.

Ь llа]lС,tба За IIЗllСКВаНtIЯТа за eTI I KeTtIl]aIl e.t 0 Il пl)ejlcTal]rlI I е l () IIа x])ilIIIIIc. /{I}_ б1l, l{)_, ,,l
;] l] ]()l4 l,.. ]] c]],]Iil ol 1З.l2,20l4 г,.

" IllrllС.'rба 2 tlГ 2j,()1.2008 Г. За Nla I'eI]ltllJIlI'гe II пl)сдi\lс,lIlге {)т IIJIа ,li\IacIl. lIl]c/,lilalIIa(IcIIIl ]il Ii()|lll li| ]

,,l.Ltrtt. ,rlL]. б1l, lЗ o-r 8,02.20()8 r..l

" Illl1lc,'tбrr j ОТ 4,06,2007 Г, За СПеtlIrt|пчлtIlтс l1злс](вatIIl]я i(,l]N,I ]\,l|ll,ci)lIajIII Ic II пIlе.Il\Iс I Il l L.. ])il].ll1,1]l]i i] ;I]cli'll]CIL llllе.rllIilЗIIаЧСIIII З:l ]tОНТаК'Г С xPaH]I-r{B. бР.51 ог 2(l.()6,2()07 г.. l{I}. б1l. _]() lr.г]8,()],]()(ti r

' lll1lc,lfrlr NЦ 4 ОГ l9 (leBllYrrPlT 2008 Г, За спеIllr(lIlчtlIt,lе llзJIсI(ва]l]Iя IlI)Jt IIl)()Il]l]().l( ]lj()L{l
'- l",1-1llIIcIlli''I1) II ]'l)aIicII()i]TllI]aIIe],o lIil c\/I]Ot]o I(PaBe пljIяI(о II IIзllсl(ваIIllяIа за I],I)I()BlIя II IIYc]ii]Ij(. lli
:il Jii|)il lliI \I]IяIi() I] \lлctllIlI IIрод),ктп, ,!В, бр,2З oL 29.()2.2008 г,:

n lIаllс.lба,lа l I }I Ic](BalI lIя]'lt lсъпt бт,рзо запIl)азснIitс xparlrI- /(I}. бр, 1 J.1 lll (l ]2.]()()] r.:* i Iirllc,,tбir ] от (),0I.20(){J г, за llзItсква]llIrl,гаr за l ьl)t,()вliя с яiiца. llI]. бр. 7 o.1 22,t)1.2()()[l I.,:).l),З. \;litIllt l c.lIllIll С П|)0/lvII'I.II cJl дRil ла са cl.1II(e'I,1Ip2lrIrI, cl,г.IlilcII0:
. };tKtll llt за \]]alIIJl.c
l iIilllcltбlr за JIзlIс кваI tIIяТа за e-l.}I I(c] I.] 1)i] I I e,I,() Il IIl]еjlсl.авяIIсl о Ilil xl)aIII],lc. /(1]. б1l l()] ,ll], l]]()].+l,. Il cll:I.l or lЗ.l2,20I4 r.:

-i,')"l, lI,1rtcltBalIIIrI ,]1l l(arIcc'lBo lr безtlпасltосr'IIа лOcl'2llrrlIItll'c х l)il IIII I.слIIII Пp{)ilУI(rtI:
. IIiltl ,'lt ic,t а tt l( ll.].e зll о,гдеJIIIII1.е RtIдове I]l]одук.tlI .I.1]Jlбв:1 лll (-ьда,, ci,nзc,,,, lI]IIcliBaIl]],l li1 ]\l,,

,,llзtIl;iclllllcit'ta ]I\t. IIосочеIlIt I] TexlIllLIecKaTa спеt lltфtl каtlltя IIа Bcrl(a обоссtбсttа ll()зlIllIIJI..IltlcIlttllttttt
l]l1IIII(),,III 'IllЛбI]а,rta оI0,()BapJI,I'I]a tIзrtсI(ваl l IIяТа за Karlcc,гtJO tl бсзоttасrltlс,Г cl)гjIilcll()'Jaltcltla,зll \l]llIIlllI, !,l"'ljlll(()ll()]1IIIC Iloll\IaTIlBilI] aK]'Oi]c ]It) IIeI,()Bo,10 III)llлагаlIIс, /{а tl,trtlваlrяг Il1l ]],}IIcI(I]alI]Il,] ll] ll,

- I(i]]lBa]lc]]'l'IIll, Ilcrttta ](ocTitBKa ла б1 Де уДос'IоВереJ'а с дlol(yllljlIT за ,Ital,Ia,[il Ila II[]оIIзво:lс гв() JIit с L() ] |]с i ||||1

.rLIl1'Г IIlIIcKYc]\I ()']' eBPolleiiclto'l О I,I IIаЦИОltаЛt{О ЗzlкоIl ()даl еJ]ство доку]\IсlI1,. aI(-l\/:l]IeEi ]i-Ili\I .]tltIil lti llll



l

l()r'litDliillil, iIpIl всяла _]0сIаiJIiа на \1]a]lllTeJIIJlI I]ролуктП се IlзгOlвЛ Il1)lIe\I1-1l])C:laI}tllc]ICII lI1](lI't)l(()l ]il

, f{оставяtltrтС xllaHlt -lрябва да бъ;tаТ cTIIKeTtll]aнll с,ь],JIасно llзIIсI(ванllя,] il IIа I)c].,]1ilNlcII l (l()i
1 l 69i]0 i l о-г 2,5 ott rorrBP'I 201 1 г, За предоставя]Iето па ttttфоllпtаIlrlя зal x])aI I Ii I е Ita ltor 1lебl t l.сл lt t с. .]lt trtl t tl,

_ 
. 1,Iзпl,,rlltll1.е,rIят осIlгуl]ява зil сtsоя c\Ie.l ка llодхолящ гl]aнcIlol].l. пl]1.1

illt,llt tlt lLlt [J'l,зllilлtllt'е.ilя. ts раьlltи,Iс Har работното в])еп{е tlir l]ъзлоiltlrt,сllя п
l I IlaI}I],пil ]а лос i,T,Il,

I l1lll]Jl'l!llU']l)l ]'l uI).Jl( /lO Z4 (I(ВаДеССТ l,t ЧеТПРlr) tlaca ОТ I(oI I l]Ta'l IIl]a Il е tIa IIссъOlвсIсl]]lIеl()_ I(ll]() |]clJlll\|l
]Il]()II,]'] IItlallll] о.г гilзп деI"IIIос.Г разходи cil за IIегова сltе.гttа, / | ..,;

. , ll1lевtlзttllге сре]{с'гвLt tI/tlлtt lIзпtl-цзваtIII.1е c.b/lOBe за'Il]аIlсIIо]]I lIil xpaIllI ,]til сс l]o.Ul1,1)7illl lIIlcLTl_ l,
'кlбlltl cl,cltlяlltle II ,Ila tIl)eлocTirl]r]T услов]iя. KOIIlO IJe IIозвоjIя]]ат зili\Il)llсяI]аIlс IIа \]]aIItI lc.

' lIЗllО,ПlВаllttt'С ttl И'ЗItt -Цtlll'ГеЛЯ Тl]аlIСП()I]тr]II cl)ejlc]Ba l1lrtбвt ,,rlt ,,a,,,rl,u,ru,. ] l l I I il 
, 

] l ] i ] ] l ( 
. ll]l

l)a ]l IlL]IrIl]aIlC. l)ilз.IIII]:]аIlе" от,]ir}{l)],зваIIе IlлIi пl]сгрJIва}lс.
, i'lltlltclIo1rrlI1lillleTo IIа ПРОд}rк,гil,],L' о1, жIIB.,I,III IcI(II lI])оIIзхOД .lla сс Itзвъ]llIll]lt с ]lla]lClI()])I||l]cllc]lcIl]1l ]rc] lIc,IllIIl]illllI за пl)своз Ila xl]aIIIl. съобразttо liзlIсI(ваIItlяl,а lIa .rrl, 2.1(l. а,п, l o,1 ЗaIttllllt ,l:l

]]'lcl)IllIi]l)Il()\Ic'tIIl(IIIIcI(?l'[al .lLciitlocttt (l'l Г()Вill]яlIцt на !IзliсI(ваliIlя,I,а lta [rег_,Iапtсttг {ll()) 85] ot ]()()_l lir),ll]JTcllil Iit ,]i] \]]itIIII1c ll l[арелба Nc 5 от 25,05,2006 г, за хtIгtIеIIаlаl за \l]aIIIll-e:, ()lIaIi()I}I(IIIc }I:l продуI(тliте Да са здl)авI,I. с llеuаруLUена цялосг II IIO/]x(utЯI]lII Зil ll)alIcIio])lIil)allc l]iLJI,i)l]jcllIlL] \IlaIllITcJIeII ]I|]oJ{\/K], с eTIll(cl,tl tla быtt,арсI<rt езlIк- Cl,]lbl])I(all1tl llltt]ltlltltittttlrl ]ll l]l],lil jll

о Alttr в c1-'tltt ог 5 (llcr,) 1lабtlтпtr ll'II 0,I дос,Iа]]ка,га Вт,з,поrIttIr-еля I(OIIclalIIl]]tt .цocIitBelta,/lttt cl()I(il ll 1

l] J ]] Ll]lIl l]il I] С'l () IIil .'1()С l1tl]|iIIl\, _ tl
]IlllI clIll lRlllIС IIа l]Ll])С|||lII||('\I

Изго t,ви.гt: ''lИlзгоlвиJt: , 
,, " t,.,И ,.

Iilrttct111111,11 l{,цtt:116,,,)n,,,.,,,5 пр(l(j1llп(1 lttt 1lttбoltltttt,teL Ktt c-ltttt t



l1 уо-,о нtsl &ц И 2

l l ()1,1',\'}LI I IIl\ Il;\ll1.1tlt:CIiaJ I]I]I:]1_I()/l,t:lI]IL- ]\ ll]lll,. IIlI tllII1 II\ ll()l)l)Llli,\l \

ll() ()I;()(.()l;I,]lI.\ ПОtlIЦIIrI }л l: ., _[()C'I-\|]Ii \ ll\ \I.iIrIIi() II \I.Il'tIllII
l I |)( ),i[\,Ji-I.I I''

,L( ):

,,l];I,1 
I Iil] iI"l-,\,lt I,р,г1,-ilъБоl]()

()l

Llla711,1lc lioMepc ОО.Щ l р. Стара Загора

) ll \rli \Ili\]l1.lANlII Il Г()сlIо/lА,

( 1ilcl{)llllt(ll() ll|)с]lсlавя lе llalllcT() Ic\llllLlccl(() ll|]c]l'tl(),Ii(Illlc i.l lIilll, lllcllllc lt.t ,rrirlcntJctla

!t()]IlIIllrl .\'!l; ..i\I.1tll(() lI rI.iIcllIIIl ttlltllt1'lctIl" tttl ilбttlcctBctttl ll(1I)1,1llia с ltllc]t\IcL .,,](ttctlttltlilta
tI;| \l),lIlltlc.lIIlr tllltl,tl,tctlt",;lct|l. лi I{C_01-20l7-0l. облвсttа,tllс,l lttзa,ttttIlllttatLl]()llllil cIlcIc\lll. ll

L, ]]aiill]] с с lc\ltlllicclia cltclIltrlltlttlttlttл II lI]lIcl(l]alIlIя Ilil !]L]jl(l7lilllc]1,1,

Iipc t tlttltrtc .til ll]IIl,j]llll\l lll,]lllltлt l]l]c,lti\lcI lIi] lI()|)ыlI(alit_ ]I,]IlcI(I]all tlt I]t, з:lir,titttc.tlt.

ll1lc.1,1tl;11g1111c111 ]ll lI,]llbjlllcIillc lla l l() l] ь L Ili il l il сь.гIl,|)п(а c.,LlIll l]a|,]IlllIlI ]il ll]Il],]lllcIlllc

IlIllI ll]lll,:]llcllltc lll]cдi\Icla Ila IIol]l.tll(i]lir llLc сс II|lllltbl))l(aillc l()llIl() l(l,\l \ Iiil]iIllllrIil llil

Ill,]]|l),I.]llc_lя. lc\lIlltlccl(alil cltcllltt|lltKattltя. ilбttllltc ttlllctct;lLlllltt ll li1,Il tlctt ll;ll tciicttllLttLtl

Tltllr\lilllll]lllIill(Iol]c. IlI]ltl]ll]la It cIall.ttlll)llI_ l(()IlIt] сс ()lIlacлI_,() ll]IlI,,]lIlcIllIcl(] lli] Il()l]L1ll(illa,

llllt:,t t,,,Iicttlttc ()г tlac \cjI()l}lIя Cil l(1rl(I(l C,jlC:ll]1]]

1.1llrc t.tlltltrtc II|]ll ll]IILлItClltlc Ita tlбtlсtlбсttаtа ItOllttlItл.lla ]ц)сlавяIlс c-]c.LlllIIc \1]l]llllIc llIll

} \_ l \ llIl L II \ ll l, }. l();lilI l l,], lrl
llгl] 1.I()ilil,Illll]ll\ } lI \( IllII

IllItcKfintt llл !tl
(р,

( Pi,li

Iirl lll.r сс

lrt i,,/бl)

( ]lllli

li [[ l1lrtlt l пtl lll t

с

li(,{hlI,1]iil ().l(](). с
,,rlrc. tcltrlc r .j.6'li,

lil l]iil (] сс lrlllll
Il, )l] ],lr\!l()c I.

с ltc LlltIttt,tct trtirc tt

1llrtr\lil I llil lillcc.l(l
\] 1 i(l- lIll ll()l11-il

]iill!illlKil LiI c
L Llril lcIl clroLi lIil

l(l 4 б49

lirrrlltr,l;lt
() .1(х). с

,] lccl' tlil

ctlcl(ttt|ltt,lctr
lni\ с lI x]\l\!il l

cР()li llil

li

l JбJ()
]I()lIllI



llPll,LI()ДI]Illll ll \ } tI \( lllllIi \

li сс

jчбе.tа,lп,t:tt: l}cctitt 1.tactttttt( l|1,1бl]а -ta IlOlll,rllI]l IilбJllllltl-l,a cbl.jlilcll() l'cxtttl,tcct;lttlt

cllclLll4]llliillLllя Ila ll|]()Ilc,l) |]al-a. liilг() oIjlяt]o ci't llOlIb-fllIelIlI ,llallllllгC ]а \|laIllllc,ilIlIllC lI|)().l\lill1.

ii];Lil]LCltll ()l l]ь,]Jl(),l(lгlслЛ. it ()1,.l'tcll(| lllJIt]|til J]il (rпltlllс cl]()c-Io I]l)c_ilrt()]Iicllllc. BlijlI(),llllc LI()

ll|l()ll,jll() Llllc,:I ll cгlllIlIil li|l lIр0l1зх()д lllt \lla]IltIcJlt]ll,гe lll)()]l),l(гl1-

J Срок }:l lI]IIb.]IIIcllIte lIil lI0|)1,1lliilIil: 8l'occrrl/ ltccctta ()I ,laгilla lla ll()]lIIl]cl]lIIlclI) llil

L( jl ( )l]()I] Il]l l, jL() l l,ttlcllIll]iiI lc I lа l(O.Jl l l(lcc l BiIIt)

] IIit,llttt Ilil lI]|llrJIllCllllC ]t()c]1l11l(ll]c llil \l]аllllгсjllllIгс Il|]()_l\liIl1 lltC сс l l ' ] l } l , 
I 
l l ! l l ] i l l lltt

]l]rl]]iii lil I] t, l;Itl;t;tt tсltя.
J (i;lrlli ]il r(()clill}|t1l - ,lt) _-j /lPll/ Iiil]lclljla|]lIIl .llllll. clltllall() ()I .:laIali] lla lIojl\tlill]allc llil

]llrl]l\il li] ()t I,I itt-t,lttttt l с:tя

5 llrlllt,,Lt;ata 1llc сс lt,]IlbJlllяBii lll]cl tlc|]lIo.IlItlIllI ,,K)clal]l(tl l] li(),]lIILlccIl]a. (llll]c.Lc:IclLll 1]

lI]ll|lilIl{al{lllc _,l() I.1 ]lll,.llIltlcj1,1 l:tлlr|itl. tt,tIi|lltrtt,,ll\;l{ lllIc Irlr ..liprrrtc,,I" llд/{,
ll lIllcl() tIil ]l()cIill}liil: l)[)l) бп,;а ltLl Il],l]l())l(lltcjl)l i'l ltttllllc1lltc ]()l7l в ..Ijprrric,r'- I \jL.

lp l'l,]Il,б()l]о Il;tзt,tt l|la:ta. обл. (. titpa Зlгоllа
7 /(ct, raprr1llrrrc_ Llc ]l()c lill]cllll l с ()т Iltlc \l]alllI IcjlIlIl IlI]o: l\ !i I II:

r |||..,i,,1.1l ,l|rIl Il\\,l,(,||lI с ||cl1,1\ll tll\||JIc Ill|i\\| зil lal]allltllя Il KiI,1cc lI]():

Ilt

jL.lll)1l(l)1l l

Ill llilP lJI \, I

l;

ll

t \.t \llltl] ll \ l] L }.l( );lil l l1 .lrl

( Itt),r( prlll

l l tlltlil,:lllIltl tir

l\1cc _ll]()

( )1 illi()]lKil i

li\ LllJ|

l,]l!Ll,p.
llpяcltLtttl

II ilc ll,()|]ll lll1rilll

l ] ". I]K\c
ct cLttl(tt1,1cti,

с tit. LttttttitB бс t

с |)illll1,1cll
]l|)llll kl с
\ llll)l lc

4] ]().l \ lcc

()llil\()lllia l(\ l lln

I llt l,P llPлcll(ll()

llllc l lnl|]l1 jlllr1lllo с

rtitc,lctLtlc t l.] ']i,

l!li\c cllcILll(|)l1,1clI.

с taбtl c.lit lltltttl]tr-

бсl с t p.tt tt,tc tt

llP!llll() с ]\,lltPllc
cttctttt(ttt,rctt- бсз

1!cll|)l!rlllil \lll])l] J\ lil.

l lll lic lll|lllllo Ilil
()L. lil|)cli}l сJlll(

ll11,1cL](r l(l)1lllc

( )l ill(lBli.t - ()_ ] ]5lil
с ltllrl cпc1,1(l ,iL, l]_

\lllc.lcll()c l llc llo-
\]il, L]() ()l 8]'|о.

li1,1Ltrc,rtltc ttl

l'

l()

(l ili tс

6 \ lcc



. lil,\I .lilIi]I|l Ila ]IOcIaRKLtla lllc,la бь.tаI lt с|)ока llll го.llI()ст Il IlLc бь_tдI с ()cIa|{]lIcl{ cI](]|{

lIa |(l.,tII()cIlIc IIt)-\Ialj]KO ot 2/j ol llc_ltlл cl]t)K llilI().lll(lcl llil K()lIl(|)clllttлl lIl](),L\l(l.

3. I'allattltll;altc. rlc U(с ()tстр|lllяL]il\lс ]il llllltlil c\lcIlia Il(lяl}ItjllIlc сс llc,l()cIi]IbllIl.
\clilll()l]clllt Ill]lI lll)c,'lal]allcI() lIa \l)tillllIc,!Il11lc lll)o.t}li]lI l1,IllI llt)-ltbcll0 llt)llI}llJll{ СС Clr]ltlIlI
Ilc. ц)С I il I 1,1 (l I l} l Il)c:lI]l]ДcI lllTc За ] 0Ril СlХ)l(ОRС.

(). ('Pol( ]а ]it\lяltil Ila.loc-lilBcllll IleKaL]ccIl]cllrI. lIсо[IоRJl]яlllll llil lciiclпllIItlIl['(tillllcll]III
\I]il l Iи l c_ ll ll I lIl)о,it\l(гIt. с llap}'IUc}lir IlяJlOс-l'llit 0IIal(t)I}I(itIt] ll ]lclIl,j'lll() cIlll{clIlI)illIll В |la\I]ilIIc llil
].{ (:tBit:tccct ll llcIlll]tI) lIacil ()I t(OIIclal tll|]tlllc lIil lIccbOll]cIclltllcI()_ l(аI() l]cлtIlill llI)()ll]IllIlallLlI l)l
lil]lI.Lciill()cl |]a,]\(]:lIl са зtl Ilel()I]il c\lc ltiil.

l() /(осгаI]сtI}tlс Bll]lOl]c lI l(O_illtlccIl}a \PalIlIIc]lllll lIl]o:l\,liIlt ll(c clt c1,1 IaclI() l l ] l Ic li R а I l( ) I ( )

ol |}l.],,|()rli]|Iс]|я l(it(lссгв0,t lllc (]ll(}llllt)rl llil .(ciicIl]all(lIIc clltl1.la|lIll. l{irl() lll]Il Jc]i]ll()l]cll()
(rIli]L()|lc||||c_c1,ItllIlcIlLcб],.,laг ttoлllellctll] tlilllL,I]lI() lt l]a\lKIllc Ilil C|)()I{t,l lI(] I()|llii] () ()l ||асI(]я|lк)]()

l]J]c l ll)rliclIlIc,
Il /|rlctlttlяlttttc \l]illIIlIc,пIilt пl]o.i)liIl! ll(c ()Iг()варяI lla ll]tIcI(I]aIltlяtil llit ']ali()lIa ]а

\]1ill1ll]c lI lI]_,lit.,IcIILl,c Rьj OCll0l}il Ila lIсг() It().]t,]ill(0II()t]II Il()I)i\lall1BlllIltli]()]]c.

l] }',lactttItKt,г. l(ttiilO Ill]e_llcTilRjIлI]a\I ll]lil t]а]|]lбоlсIlа It l]llc_tllcllil IIr\C('l) crrctcrta зlt

\ ]lгаl].lсlIlIс бс зtrltitclltrc t I а lla \l]alt}lTc. (aKtl с tlllи,lto,IiItrto)
ll II1lttcltarlc ILl]ilItt|lttcI() llLl ..l()c гtlвсlltIlс \l]aIltlIcjllI1,I пl]0.1)Iilll 

"(il 
сс lI-]B1,1]llll]lt l} cl)()l\ l(]

]() ttttl С lc_t l1,1.,l1lBaIiC lIa (l)aKI)pa o|]IlllIlIaл. tl]jla.lcIlil c-l,1]lilclIo ЧjI- l_]] ()['JjULC.,tll)cl|latttto
ll(l lIlllcilI{ lll]llc\I() tll]cjlill]|l']crlcll Ill]()l,()K()Jl lI lI|)e (cItlвrlIlc Ilii .Ll]Ilbll1lil (laltlr1llt, ( lltlt;t,t llt

ll.]allillIlc ]l]llt)tIBil 
"li't 

lcLlc ()t ,(ilIaIa l{il II()c,Ic.(II() lll)c.lctitBcIlIlЯ jl()l(\ \IcIll,

lцL1,1-1ttrtttttt t:, ltч lЗlil.l0.rl(llltlе-I я:

Ktttltll l]1,1tt1,1tcltt]le lяIll lle а () lъ)l((ll ()Lt ,]чявIl Il ll() I\1ll! tpL ll)l1tl) lJ) I!lll(L'|]1Bl) lll) l]l)L'()\lC!l1(l ll(l
1 цl | 1l)| l|illl l ll l ll l Ic l l (]( ll ll 1 l l,'o(ilr! )l lo(: l 1 1 ](l l 1 1| r(]lt

|||,l)(i\l)l)l|.\llI!)1( (il!()lt(]l Il к) lltt!e(,l11(]ll \|llllll!l11l !!llI l1J)l)ol,Kll1ll !!!(' ('L' ll|)(l)|I(iII111 ll11(l l]| }l];(l

i,l ) l i ]i l 1(, ll l] l I l } l l}l( ;л l I I l l ! B't, l tt1,1tt'tt tt te ut

llр 1l,,, l(a lll:
llt, t t t t , r l t l L I L t t r l . \lIL:llI()\l0lltitBllIlIO л !Illc Itt. lI():lIlIlcI]aIlLl.) lll]c.,t]IOil(cIllIcI() lla y,lilc jlIlIlia ll

ILя.]illlLcl]Ll),].lllac llcI (ljK)K),\lcllIlllIllr_ R c]lуI.1ii.,lc llc с lal(()llcl{ II|]e.'(ctaRlIгcjl.
jttt-,c tt,ltt цtl ltllcl)t,tttur;;t (е (l1.1to (llJ) l]1lц]ч IlIL!l ll( ( ,jtlli(l]1ell ll|)()L'пl(lIllll1( l

{)l]ll(li(ll]1 (( l](lllll;l! ol,Kl \le!ll]ll!. 1:lцll./|iJ'!,l, }.ll' )l1,1ll]lL, l>ll11 l' I!)llL,b-ll l lll) l1t. l 6

,Ll,r tr t,,trlrclltl, l,.lI)-ii,rg7(| г(lг1llgllсllц;1 Ilil vlil\,lllllIi.l

l() ]()l7г," i,".]lala:!l,
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З. ll1lc,,t.llaгaltaTa rrбttla llclla,]il Ilзпl,лtIсlllIс lIa гI()l)ыIкаlа l]I(jII()tlBa I,]cIlLll(ll I]it]\().tlI ll()

.ltt)cIaBl(it l)DI'база tt:t Възлоllсtlтеля /1,1ltкогсllпrс 20l7l в..Брrrксл" I--Д/[. lp,I ь,tl,бllв<l -

IJlBbtt tlla;llt. irбlr, (irlrpa Заrора,

4, [} сл1.1аii. че бьде ol I(l]и,tо ttесъOгl]еlсIвLIе \lе)Iiд\ пpc]UIO)iellllI,e c]llItlllчllll ltcllll Il

llбtttага сгоiilltlс,t, Ilоl]ад}l ltоп),c}laTa,lсхll1.1ческа гpelllliil ()l llatlIil cll)illIil. спlс CLLlIllCli]I

l] t,l,rltl;tсttr,сля-г .1а к_пасIlраl ttautaTa o(lcpTa lla бltза гllle.,Urtl,ltcIllI I е Iltl-1lIIclill IlellIl,

-5.II1le:l,tltlltcetttttelleIlпcaOпpeдeJIcHlIIIpипb,lllIOcl)t)ll]elcll]llec)c,llll]ltлlil ,ltt Or'illit lrt1.1Itc

lIil II l]c.ll_Ila га tIа-гzl l(clla от док),\lс l ITill (lIrITa Il0 III]0l{C,ll\,|]ilIa.
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