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ДЕТСКА ГРАДИНА – ГР ЧЕПЕЛАРЕ 
4850-Гр. Чепеларе, ул. „Перелик”№1, тел: 0884271444 

e-mail: odz_chepelare@abv.bg 

 

 

Договор  

№ П-ДГ-Ч/ 20.11.2019 г. 

за обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на пелети от дървесни стърготини по предварителна 

заявка за нуждите на  ДГ Гр.Чепеларе, обл. Смолян, ул.Перелик №1, 

за три календарни години”  

Днес,  20.11.2019. г. в гр. Чепеларе между: 

1. "ПИ ЕС ПИ" ЕООД, ЕИК: 175245413, със седалище и адрес на управление: 

гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. „Околовръстен път“ № 9, представлявано от  

Юлиан Димов, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от една страна 

 и 

2. „ДГ „ЧЕПЕЛАРЕ“, представлявано от ВР ИД Директор на „ДГ гр. 

Чепеларе” БУЛСТАТ: 120549242 – Катя Георгиева Калфова, с адрес: гр. Чепеларе, ул. 

„Перелик” № 1, наричан на кратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  

 

на основание чл. 183 от Закона за обществените поръчки и влязло в сила Решение за 

определяне на изпълнител № П-ДГ-2/ 22.10.2019 г., се сключи настоящия договор, наричан 

за краткост „договор/а“, за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. Изпълнителят се задължава да доставя на Възложителя пелети от дървесни 

стърготини, наричани по долу стока, а последният се задължава да заплати тяхната цена 

базирана на тяхното количество и качествени показатели, съгласно приложение № 1 към 

настоящия договор (Техническа спецификация). При нужда от допълнително 

количество пелети, надвишаващи прогнозното количество по договорни условия, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да заяви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителни доставки, 

отговарящи на изискванията на Приложение № 1, в писмена форма, при съответно 

съставяне на допълнително споразумение при условията на чл. 116, от ЗОП в два 

екземпляра към договора.  
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II. ЦЕНИ И СРОК НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.2. (1) Цената /общата и единичните цени/ на доставките е съгласно Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2), доставени до складовете на ДГ  

гр.Чепеларе на територията на Р. България както следва:   

 Ул.“Перелик“ №1-база „Елхица“                 

 ул.”Христо Ботев” № 53- база „Радост“ 

 ул. „Здравец” 1А-база „Здравец“ 

Чл.2. (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ползва отложено плащане от 60 (шейсет) дни 

считано от датата на издаване на фактура. 

Чл.2. (3) Плащането да се извърши по банков път с платежно нареждане по 

следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

IBAN: BG 40 UBBS 8002 1044 5184 30 

Банка: Обединена Българска Банка 

 

 

III. СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКАТА 

Чл.3. (1) Срокът изпълнението на договора е: 

1. три календарни години, разбирани като 36 (тридесет и шест) календарни 

месеца, които започват да текат считано от сключване на договора за 

обществена поръчка, или  

2. до изчерпване на заложените в Приложение № 1 количества, което 

обстоятелство настъпи по-рано. 

Чл.3. (2)  Под „отоплителен сезон” се има предвид периода от време, обхващащ 

месеците Декември-Май включително, или общо 6 (шест) месеца, а под „неотоплителен 

сезон” се има предвид периодът от време, обхващащ всички останали месеци от 

годината.  

Чл. 3. (3) Срокът на договора започва да тече от датата, на която е подписан. 

Чл. 3. (4) Възложителя получава стоката в рамките на времетраенето на 

договора, въз основа на предварителна заявка или съгласуван график, при условията 

на Техническата спецификация.  

Чл. 3. (4) Предвижда се първоначална доставка в резерв – доставят се 15 тона 

пелети  на склад, до 31 октомври на съответната година, считано след 1 май на същата 

година – в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ направи писмена заявка за това, в която ще се 

конкретизират детайлите по доставката. 

Чл.4. (1) Собствеността на стоката преминава върху Възложителя в момента на 

нейното получаване в складовете на същия. 
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Чл.4. (2) При необходимост след писмена заявка от 30 дни, Възложителя може 

да поиска промяна в разфасовката и пакетирането на стоката. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.5(1) Изпълнителят се задължава да предаде стоката съгласно изискванията за 

количество и качество, посочени в Приложение №1. 

Чл.5. (2) Изпълнителят издава данъчна фактура на Възложителя за продадената 

стока, в която посочва следните данни: „Доставка на пелети от дървесни стърготини 

за нуждите на  ДГ Гр.Чепеларе, обл. Смолян, ул.Перелик №1, за три календарни 

години” 

Чл.6. (1) Получаването на доставените пелети се извършва, от упълномощени 

представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за което се съставя двустранно подписан протокол 

за съответствие на качеството, отговарящо на Техническата спецификация, неразделна 

част от настоящия договор. 

Чл. 6 (2) Рекламации относно количеството на стоката от страна на Възложителя 

се правят на мястото на предаване на стоката, в момента на нейното получаване. 

Чл.6. (3) Рекламации относно качеството на стоката от страна на Възложителя 

могат да се правят в едномесечен срок от получаването и на база направени лабораторни 

изпитания, освен ако се касае за явни недостатъци в качеството, установени при предаването 

на стоката в който случай приемането на пелетите се отказва, като Възложителят 

разполага с правата по Чл. 6 (4) от настоящия договор. За периода от предаване на 

пелетите до изготвяне на протокол за съответствие на качеството, при необходимост се 

съставя протокол за временно съхранение, подписан в два екземпляра от 

упълномощени от Възложителя и Изпълнителя лица. 

Чл.6. (4) В случай, че бъдат установени разлики в количеството, недостатъци 

или дефекти в качеството в рамките на 1 (един) работен ден, се изготвя протокол, 

подписан от надлежно упълномощените представители на страните и Възложителят има 

право да поиска отбив от цената на стоката, нейната подмяна с такава, отговаряща на 

качествените показатели съгласно Приложение № 1 или отстраняването на 

недостатъците за сметка на Изпълнителя. 

Чл.6. (5) При липса на постигнато съгласие между страните по 

количеството и асортиментите, валидно е становището на съответния оторизиран 

орган. 

Чл.6. (6) Изпълнителят не носи отговорност за рекламации, възникнали от 

лошо съхранение на стоката. 
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Чл. 6 (7) Упълномощаването по настоящия член следва да е направено писмено, 

подписано от ръководителя на фирмата, като се конкретизират упълномощените 

действия или чрез генерално упълномощаване на лицето за всички доставки. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.7. Възложителят е длъжен да заплати уговорената цена в размера, по начина и в 

срока, определени в раздел II. на настоящия договор. 

Чл.8.(1)Възложителят е длъжен да осигури свой представител при получаването на 

стоката. 

           Чл.8 (2) Възложителят отговаря  за организацията на получаването на 

доставките, тяхното складиране и съхранение. 

 

VI. НЕУСТОЙКИ 

Чл. 9 (1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на 

Изпълнителя, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0,2 % от 

стойността на Продуктите, чиято доставка е забавена, или по отношение на които не са 

отстранени констатираните Несъответствия в договорения срок, за всеки просрочен 

ден, но не повече от 5 % от цената на стоката, за която се отнася забавата.  

Чл. 9 (2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за 

плащане по Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,1.% от 

дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от размера на забавеното 

плащане.  

Чл. 9 (3) При забава на доставка от страна на Изпълнителя, или забава на 

Изпълнителя да отстрани констатирани Несъответствия, продължила повече от 2 (два) 

дни, Възложителят има право да прекрати настоящия Договор, като даде на 

Изпълнителя минимум двудневен срок за изпълнение. В този случай Възложителят има 

право на неустойка равна на 5 % от разликата между общата стойност за календарна 

година на Договора по чл. 2, ал. 1 и цената на извършените доставки в изпълнение на 

Договора.  

Чл. 9 (4) В случай на 3 (три) и повече рекламации в рамките на 1 (един) месец, 

чиято основателност е установена по предвидения в Договора ред, Възложителят има 

право да прекрати Договора едностранно, както и на неустойка равна на 5 % от 

разликата между общата стойност за календарна година на Договора по чл. 2, ал. 1 и 

цената на извършените доставки в изпълнение на Договора.  

Чл. 9 (5) При прекратяване на настоящия Договор от Възложителя на някое от 

основанията по Чл. 11 (2), т. 1 или т. 2, Възложителят има право да получи неустойка в 
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размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, включително да усвои 

сумите по предоставените гаранции.  

Чл. 9 (6) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и 

пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от 

усвояването на гаранцията за изпълнение.  

Чл. 9 (7) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по 

следната банкова сметка:  

IBAN: BG 65 BGUS 9160 3106 4515 00 

Банка: „БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД 

В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на 

неустойката в срок от 7 (седем) дни от искането на Възложителя за плащане на 

неустойка, Възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за 

изпълнение.  

 Чл. 9 (8) В случай,че Възложителят прекрати или развали настоящия договор 

без основание или преустанови заявяването на стоки обект на договора за период по- 

дълъг от 1 (един) месец без основание, той дължи на Изпълнителя неустойка равна на 5 

% от разликата между общата стойност за календарна година на договора и цената на 

извършените до момента на прекратяване доставки. 

 

VII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ /ако е приложимо/  

Чл. 10 (1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да 

ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е 

избран за Изпълнител.  

Чл. 10 (2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на 

Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.  

Чл. 10 (3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените 

подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители 

в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.  

Чл. 10 (4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за 

изпълнение на настоящия Договор и на Изпълнителя.  

 Чл. 10 (5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в 

офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по 

предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не 

е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на 

Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на 

Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.  
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Чл. 10 (6) При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в 

офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:  

1. приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от 

подизпълнителите;  

2. действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до 

неизпълнение на Договора;  

3. при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще 

може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 

подизпълнителите  

Чл. 10 (7) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, 

може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, 

Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.  

Чл. 10 (8) Разплащанията по алинея Чл. 10 (7) се осъществяват въз основа на 

искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е 

длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.  

Чл. 10 (9) Към искането по алинея Чл. 10 (8) Изпълнителят предоставя 

становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като 

недължими.  

Чл. 10 (10) Възложителят има право да откаже плащане по алинея Чл. 10 (8), 

когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за 

отказа. 

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.11 (1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:  

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;  

2. с изтичане на уговорения срок;  

3. 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;  

4. При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение – непредвидено 

или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването 

на Договора („непреодолима сила“) продължила повече от10 (десет) дни;  

5. При условията на Чл. 3 (1) от настоящия договор. 

Чл.11 (2) Възложителят може да прекрати едностранно настоящия Договор:  
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1. при системни (три или повече пъти) в рамките на 1 (един) месец:  

(а) забавяне на доставка на пелети; и/или  

(б) забавяне или отказ за отстраняване на Несъответствия на пелети, 

констатирани по реда на Договора; и/или  

(в) отказ за извършване на доставка; и/или  

(г) доставки на пелети с Несъответствия с изискванията на Договора, 

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;  

Чл.11 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от 

ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването 

на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП.  

Чл.11 (4) Прекратяването влиза в сила след уреждане на финансовите 

взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и 

одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на Договора. 

 

IX. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Чл. 12 (1) Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните 

при условията на чл. 116 от ЗОП. 

Чл. 12 (2) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на 

задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима 

сила (чл. 306 от Търговския закон). Никоя от Страните не може да се позовава на 

непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата Страна за 

възникването на непреодолима сила.  

Чл. 12 (3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме 

всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, 

както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на 

непреодолимата сила.  

Чл. 12 (4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се 

спира.  
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Чл. 12 (5) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято 

небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 

изпълнение на Договора.  

Чл. 13 (1) Никоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на 

другата да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма информация, 

свързана с настоящия договор и обществената поръчка, въз основа на чието 

провеждане е сключен, на когото и да е, освен пред своите служители и/или 

консултанти. Разкриването на посочената информация пред такъв служител/консултант 

се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на 

Договора и след поемане на съответните задължения за конфиденциалност. 

Чл.14. Споровете между страните, възникнали относно неизпълнението на 

настоящия договор, се уреждат с преговори на добра воля, а при липса на съгласие, 

споровете се решават по съдебен път. 

Чл.15. За всички неуредени въпроси на настоящия договор се прилагат 

разпоредбите на Закона за задълженията и договорите. 

Чл.16. Настоящият договор влиза в сила след подписването му от двете страни. 

 

 

X. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 17.1 Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия 

Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 1% (един процент) от 

стойността на Договора или сумата от 1089.00 (словом: хиляда и осемдесет и девет 

лева и нула стотинки). 

Чл. 17.2 Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение на 

Договора към датата на сключването му.  

Чл. 17.3 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.  

Чл. 17.4 Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по 

следната банкова сметка на Възложителя: 

IBAN: BG 38 BGUS 9160 3110 6451 01 

BIC: BGUSBGSF 

Банка: „БАКБ“ АД 
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Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на 

Изпълнителя; 

Чл. 17.5 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. 

 

17.6 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. 

17.7 Всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания свързани с 

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

сметка на Изпълнителя. 

17.8 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. 

Чл. 17.9 Задължение на Изпълнителя е да поддържа валидността на гаранцията за 

изпълнение според условията, уговорени с настоящия договор. При необходимост, 

Изпълнителят следва да подновява или да представи нова гаранция за изпълнение, 

съответстваща на уговорените в договора условия, без да чака каквото и да е подканване 

от страна на Възложителя. 

Чл. 17.10 Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на 

етапи и при условия, както следва: 

- частично освобождаване в размер на 30 % (тридесет на сто) от стойността на 

гаранцията в размер на 326.70 лева, в срок от 30 (тридесет) календарни дни, 

след настъпване на последния ден от първия дванадесетмесечен период на 

изпълнение, при условие, че съответните доставки са надлежно приети от 

Възложителя по установения в договора ред. 

- частично освобождаване в размер на 30 % (тридесет на сто) от стойността на 

гаранцията в размер на 326.70 лева, в срок от 30 (тридесет) календарни дни, 
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след настъпване на последния ден от втория дванадесетмесечен период на 

изпълнение, при условие, че съответните доставки са надлежно приети от 

Възложителя по установения в договора ред. 

Чл. 17.11 окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията се 

извършва в срок от 30 (тридесет) дни, след изтичане на срока на настоящия Договор, 

посочен в алинея (4.1). 

Чл. 17.12 Ако Изпълнителят е представил банкова гаранция за изпълнение на 

Договора, преди частичното й освобождаване, следва да представи гаранция за 

изпълнение в остатъчния изискуем по Договора размер на гаранцията след приспадане на 

сумата по алинея 17.10, първо тире.  

Чл. 17.13 Ако Изпълнителят е внесъл гаранцията за изпълнение на Договора по 

банков път, Възложителят освобождава съответната част от нея в срока и при условията 

на алинея Чл. 17.10.  

Чл. 17.14 Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, 

независимо от формата, под която са предоставени. 

Чл. 17.15 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. 

Чл. 17.16 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. В допълнение към горното, Страните изрично се споразумяват, че: 

- Възложителят има право да задържи гаранцията в пълен размер при системен (три 

или повече пъти в рамките на един месец) отказ от страна на Изпълнителя за доставка на 

заявени от Възложителя Продукти; и/или при системно (три или повече пъти в рамките 

на един месец) Несъответствие на доставените Продукти с договорените изисквания. 

- При неизпълнение на задължения на Изпълнителя за отстраняване на явни и/или 

скрити Несъответствия, установени по предвидения в Договора ред, в договорения срок, 

както и отказ за доставка на заявени Продукти, Възложителят има право да задържи от 

гаранцията за изпълнение суми, на стойност съответно на Несъответстващите Продукти 

или на Продуктите, чиято доставка е отказана. 

- 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. 
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Чл. 17.17 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, уговорен в договора, 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 17.1. 

 

Настоящият Договор, състоящ се от 11 (словом: единадесет) страници, се състави в 

два еднообразни екземпляра - един за Изпълнителя и един за Възложителя. 

Приложения:    

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Техническа спецификация; 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

                      

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                        ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

КАТЯ КАЛФОВА …п…  ЮЛИАН ДИМОВ …п… 

ВР ИД Директор на ДГ „Чепеларе“  Управител на „ПИ ЕС ПИ“ ЕООД 

 

 

Вярно с оригинала, подписан на хартия! Заличена информация на основание чл. 

36а, ал. 3 от ЗОП и чл. 5, пар. 1, б. „в)” от Регламент (ЕС) 2016/679. 

 

 

 


