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Община Николаево,  област Стара Загора, гр. Николаево 6190, ул. „Георги Бенковски“ № 9 

Телефон  04330 / 2040, факс 04330 / 2121, e-mail: obnikolaevo@nikolaevo.net 

 

 

 

 

Д О Г О В О Р 

№ АСД-04-4 / 08.01. 2020г. 

 

ЗА ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 

 

 

Днес, 08.01.2020г. в гр. Николаево, обл. Стара Загора, 

на основание чл.112 от ЗОП и в изпълнение на решение № РД-02-13 / 06.12.2019 г. на Кмета на 

община  Николаево за определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Комплексна  доставка на хранителни продукти  за нуждите на 

детските и социалните заведения, намиращи се на територията на община Николаево 

за срок от 36 месеца”, 

 

се сключи настоящият договор между: 

  

 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА НИКОЛАЕВО, представлявана от Николай Дончев Кънев – Кмет 

и Златко Христов Генчев – Гл. Счетоводител, с БУЛСТАТ 123116940, със седалище и адрес на 

управление: област Стара Загора, община Николаево, 6190 гр. Николаево, ул. „Г. Бенковски” № 9  

 

и 

 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Радослав-77” ЕООД,  представлявано от Радослав Христов Рачев – 

Управител. С ЕИК: 202502509,   със седалище и адрес на управление: 6100 гр. Казанлък, област  Стара 

Загора, ж.к. „Изток“, бл.6, вх.А, ет.3, ап.7. 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да 

извършва периодични доставки на храни и хранителни продукти за нуждите на детските и социалните 

заведения на територията на община Николаево, описани съгласно Техническата спецификация - 

Приложение №1, както и в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложения № 2 и 3, 

неразделна част от Договора  и в съответствие с изискванията на настоящия Договор. 
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МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА 

Чл. 2. (1) Мястото на доставка е във франко складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по обекти както 

следва:  

-  До сграда на ОДЗ „Снежанка” , гр. Николаево, ул. „Оборище” № 28 

   - До сграда на ЦДГ „Зорница , с. Нова махала 

    - До сграда на ЦДГ „Кокиче”,  с. Едрево 

    - До сграда на ЦДГ „Еделвайс”,  с. Елхово, ул. „Изгрев” № 1 

    - До сграда на Домашен социален патронаж , гр. Николаево, ул. „Г. Бенковски” № 2А 

(2) Доставяните хранителни продукти следва да отговарят на изискванията на:  

- Закон за храните, ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г.;  

- Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, ДВ. бр. 10 от 5.02.2016 г;  

- Наредба 1 от 9.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца, ДВ, бр. 7 от 22.01.2008 г.;  

- Наредба 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт 

с храни, ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.;  

- Наредба 3 от 4.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни 

от пластмаси, предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 51 от 26.06.2007 г., ДВ, бр. 30 

от28.03.2001 г.;  

- Наредба 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, ДВ, 

бр. 30 от 28.03.2001 г.;  

- Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, ДВ, бр. 102 от 

12.12.2014 г.;  

- Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на 

пресни плодове и зеленчуци, ДВ бр. 43 от 8.06.2010 г.; Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г. за 

специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово 

краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти, ДВ. 

бр.23 от 29.02.2008 г.;  

- Наредба за изискванията към бързо замразените храни, ДВ, бр. 114 от 6.12.2002 г.;  

- Наредба за изискванията към храните със специално предназначение, ДВ, бр. 107 от 15.11.2002 

г.;  

- Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти, ДВ, бр. 107 от 15.11.2002 г.;  

- Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, 

предназначени за консумация от човека, ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г.;  

- Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека, ДВ, бр. 85 от 

5.09.2002 г.,  

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

подсладено пюре от кестени, ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г.,  

- Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека, ДВ, бр. 89 от 

20.09.2002 г.,  

- Наредба № 32 от 23.03.2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и 

черен дроб от домашни птици, ДВ. бр.29 от 7.04. 2006 г;  
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- Наредба №6 от 10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в 

детски заведения, ДВ, бр. 65 от 23.08.2011г.;  

- Наредба № 9 от 16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на 

храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при 

организирани мероприятия за деца и ученици, издадена от Министъра на земеделието и храните, 

ДВ, бр. 73 от 20.09.2011г.;  

- Наредбата за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, 

предназначени за кърмачета и малки деца, ДВ бр. 55 от 25.06.2004 г.;  

- Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 декември 2006 

година относно хранителни и здравни претенции за храните;  

- Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно биологичното 

производство и етикетирането на биологични продукти;  

- Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 година относно материалите и 

предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни;  

- Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година относно защитата на 

животните по време на транспортиране и свързаните с това операции;  

- Регламент (ЕО) № 466/2001 на Комисията от 8 март 2001 година за определяне на 

максималното съдържание на някои замърсители в храните;  

- Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно селскостопански и 

хранителни продукти с традиционно специфичен характер;  

- Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията от 18 декември 2013 година за допълване 

на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 

определянето на символите на Съюза за защитени наименования за произход, защитени 

географски указания и храни с традиционно специфичен характер, както и по отношение на 

определени правила за снабдяване, някои процедурни правила и някои допълнителни преходни 

разпоредби;  

- Регламент (ЕО) № 41/2009 на Комисията от 20 януари 2009 година относно съставаи 

етикетирането на храни, подходящи за употреба от хора, които имат непоносимост към глутен;  

- Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012 на Комисията от 13 януари 2012 година относно 

стандартите за търговия с маслиново масло;  

- Регламент (ЕО) № 1825/2000 на Комисията от 25 август 2000 година за установяване на 

подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и 

на Съвета във връзка с етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо;  

- Регламент (ЕО) № 2065/2003 на Европейския парламент ина Съвета от 10 ноември 2003 година 

относно пушилни ароматизанти, използвани или предназначени за влагане в или върху храни;  

- Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година 

относно хигиената на храните;  

- Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 април 2004 година 

относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход;  
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- Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 април 2004 година 

относно определянето на специфични правила за организирането на официалния контрол върху 

продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация;  

- Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 

година относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;  

- Регламент (ЕО) № 566/2008 на Комисията от 18 юни 2008 година за определяне на подробни 

правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на предлагане 

на пазара на месо от животни от рода на едрия рогат добитък на възраст 12 месеца или по-малко;  

- Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 година за определяне на подробни 

правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия 

с яйца;  

- Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на съвета от 16 декември 2008 

година за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в 

храните и ароматизантите в храните;  

- Регламент ( ЕО) № 2073 на Европейската комисия от 15 ноември 2005 г относно 

микробиологичните критерии за храните;  

- Регламент ( ЕО) № 543 на Европейската комисия от 07 юни 2011 за определяне на подробни 

правила за прилагането на регламент ( ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на 

плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци.  

(3)  Доставяните хранителни Продукти:  

- следва да бъдат придружавани при всяка доставка с търговски или друг документ, съдържащ 

изчерпателно изброяване на стоките по асортименти, количеството им, партиден номер за всяка 

от тях, както и другите данни, съобразно приложимите нормативни изисквания за съответния 

вид продукти;  

- следва да бъдат придружавани при всяка доставка с етикет, посочващ съдържанието и 

количеството на съставките, съдържащи се в тях.  

- следва да имат добър търговски вид;  

- всеки доставен продукт следва да бъде в срок на годност към датата на съответната доставка и 

с достатъчен остатъчен срок на годност за неговото консумиране не по- малко от 75 процента от 

общия срок на годност, обявен от производителя.  

 

СРОКОВЕ 

Чл. 3. (1) Договорът започва да тече от момента на неговото подписване и е със срок на действие 

36 (тридесет и шест ) календарни месеца или до достигане на посочената максимална стойност на 

Договора.  

(2) Изпълнителят е длъжен да доставя заявените Продукти в срок до 1 ден от получаването на 

заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.4. (1) Общата стойността на договора е 148 874,60 лв. (сто четиридесет и осем хиляди 

осемстотин седемдесет и четири лева и шестдесет  стотинки) без ДДС. 
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  и е изчислена на база Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 3 - 

неразделна част от Договора). 

(2) Възложителят закупува хранителни продукти и напитки от изброените в Техническата 

спецификация (Приложение № 1 – неразделна част от Договора), на посочените от изпълнителя 

единични цени (Приложение № 3 – Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от 

Договора),  до изтичане срока на Договора или до достигане на общата стойност на Договора.  

(3)Възложителят не е обвързан със закупуването на всички посочени артикули (храни и 

напитки), като си запазва правото да поръчва само някои от тях, до достигане на посочената максимална 

стойност на Договора.  

(4) Посочените от изпълнителя единични цени са без ДДС. В цената са включени и разходи за 

опаковане и доставка на вещите до адресите, посочени в чл.2 от Договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се 

задължава да заплати на изпълнителя продажната цена при условията, уговорени с настоящия Договор. 

(5) Доставките ще се извършват само при възникнала за Възложителя необходимост, чрез заявка, 

извършена от последния. Заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се изготвя писмено, същата следва да съдържа 

описание на артикулите, които се поръчват и се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочения от него адрес 

или по факс, или по електронна поща. 

(6) Заплащането ще става след подписване на приемо-предавателен протокол и след представяне 

от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактури в счетоводството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по следната банкова сметка: 

 

Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 

Райфайзенбанк ЕАД, клон гр. Казанлък 

IBAN: BG 33 RZBB 9155 1010 7869 14 

BIC: RZBBBGSF 

 

(7)  Изплащането на фактурите ще се извършва до 15 (петнадесето) число на месеца, следващ 

месеца на доставки на Продуктите, за които се дължи плащане. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща цената на доставените Продукти, съгласно 

условията и по начина, посочен в настоящия Договор. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:  

-  несъответствие на доставените Продукти със заявеното/договореното количество и/или със 

заявения/договорен вид;  

- несъответствието на доставените Продукти с Техническото предложение (Приложение № 2 към 

настоящия Договор) и с Техническата спецификация на Възложителя (Приложение № 1 към настоящия 

Договор);  

-  несъответствие на партидните номера с указаните в етикета на доставените Продукти;  

-  несъответствие на срока на годност на Продуктите с изискванията на настоящия Договор;  

  -  несъответствие на доставените Продукти с изискванията за безопасност;  

-  нарушена цялост на опаковката на доставяните Продукти;  

(3) Рекламациите за явни Несъответствия, съгласно алинея (1) на доставката с Техническото 

предложение (Приложение № 2 към Договора), с Техническата спецификация (Приложение № 1 към 
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Договора) или с изискванията за безопасността на доставения Продукт, се отбелязват в констативен 

протокол. Рекламации за скрити Несъответствия се правят при откриването им, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е 

длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ незабавно при констатирането им. В рекламациите се 

посочва номерът на Договора, документа, с който е удостоверено приемането на стоките, партидният 

номер на Продукта, точното количество на получените Продукти, основанието за рекламация и 

конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(4) При отправена рекламация и възникване на спор относно съответствието по ал. (2),  

контролни проби се вземат от оторизиран, съгласно закона орган (Българска агенция по безопасност на 

храните или на акредитирана лаборатория) в присъствието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 

упълномощени от тях лица, в деня на оспорване на рекламацията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или най-късно на 

следващия ден. За обвързващ Страните ще се счита протоколът от анализа на оторизирания орган по 

настоящата разпоредба. В случай, че протоколът на оторизирания орган потвърждава несъответствието 

на доставените Продукти, разходите за изпитването, както и стойността на Продукта при погиването му 

са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай че Продуктите съответстват на договорените и нормативно 

установените изисквания, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на действително 

извършваните разходи по анализите и доставката на Продуктите, както и стойността на продуктите, за 

които е предявена необоснованата рекламация. Независимо от обекта на рекламация ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е 

длъжен да съхранява продуктите съобразно температурните режими и условия, посочени на етикета. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  не носи отговорност за погиване на доставени количества, надвишаващи 

заявените, като същите се връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за негова сметка 

 (6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да подава заявките единствено в офиса на фирмата, по 

телефона, факс или чрез e-mail. 

 (7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури лице, което да приема доставяното гориво. Лицето 

трябва да е поименно упоменато. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя Продуктите, предмет на настоящия Договор, 

отговарящи на изискванията на Договора, както и на условията на Техническото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по единични и общи цени, 

посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва доставките, предмет на договора, в срок до 24 часа 

след заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Транспортните разходи са изцяло за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и са включени в цената, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  няма ангажимент да ги заплаща 

отделно. 

(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извършва доставката в договорените срокове, същият 

дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и две на сто) 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 % пет на сто от цената на 

стоката, за която се отнася забавата, като в случай на три или повече забавяния за целия срок на 

договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се 

освобождава от задължението си за плащане на неустойката по изр. първо. 
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(4) Уговорените с този договор неустойки не препятстват ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в търсенето на 

обезщетения за по-големи вреди по общия ред. 

Чл.7. При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на плащане. 

 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 8 (1) Гаранцията за изпълнение на Договора е в размер на 1% (един процент) от стойността 

на Договора без ДДС.  

(2) Гаранцията за изпълнение може да се представи в една от следните форми – парична сума, 

банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.   

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави гаранция под формата на парична сума, то 

сумата да бъде преведена по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

BIC: UNCRBGSF 

IBAN: BG86 UNCR9660 3384 1132 10 

БАНКА: UniCredit Bulbank 

 

(4)   В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде 

безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява, 

че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си по този договор. Банковата гаранция е със срок на 

валидност 30 дни след изтичане срока на договора. 

(5) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави гаранцията под формата на застраховка, 

то тя трябва да бъде за срока на действие на договора и 1 месец след изтичането му, като 

застрахователния договор се сключва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (трето ползващо 

се лице). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща дължимите премии към застрахователя за да поддържа 

застрахователно покритие в размер на 5 % от общата стойност на договора за срока на неговото 

действие, в т.ч. и гаранционна поддръжка и 1 месец след изтичането му, така, че размерът на получената 

от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящия договор. 

(6)  В срок до един месец след прекратяване/приключване действието на договора 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихва за времето, през което 

средствата са престояли законно у него, освен ако не са налице основания за задържането на гаранцията. 

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от гаранцията, независимо от формата, под 

която е представена, при неточно изпълнение на задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението. 

(9) При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно неизпълнение 

на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията се усвоява изцяло като 

обезщетение за прекратяване на договора. 

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява дължимите суми за неустойки и обезщетения при 

некачествено или ненавременно изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранцията за добро 

изпълнение. 
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ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 9. (1) Договорът се прекратява: 

1. С изпълнението на всички задължения на всяка от страните. 

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

3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената 

работа. 

(2) Договорът може да бъде прекратен едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без 

предизвестие при: пълно неизпълнение, частично, лошо или забавено изпълнение на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10.  Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му. 

 Чл. 11. Рискът от случайно погиване и/или повреждане на доставката, преминава от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на приемо-предавателния протокол. 

 Чл. 12.  За всички неуредени въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото гражданско 

законодателство. 

Чл. 13.  Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на настоящия 

договор, чрез разбирателство и взаимни отстъпки. Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, 

страните ще отнесат спора пред компетентния съд. 

Чл. 14.  Никоя от страните по настоящия договор няма право да възлага или прехвърля на друго 

лице свои права или задължения по договора. 

Чл. 15. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, са 

валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 (2) За дата на съобщението се смята: 

  1. датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 

  2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

  3. датата на приемането – при изпращане по e-mail; 

 (3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор, се смятат: 

 

1. ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

Общинска Администрация Николаево  

с административен адрес:  

Област Стара Загора, община Николаево,  

6190 гр. Николаево, ул. „Г. Бенковски” № 9  

 e-mail: obporuchki@nikolaevo.net  или obnikolaevo@nikolaevo.net   

тел.: 04330 / 20-40; факс: 04330 / 21-21. 

 

2.ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:    

„РАДОСЛАВ-77”  ЕООД  

Недялка Недева Христова 

mailto:obporuchki@nikolaevo.net
mailto:obnikolaevo@nikolaevo.net
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гр. Казанлък, кв. Индустриален 32 

et_liliana_h.rachev@abv.bg  

0431/645-39 

0887 762 209, 0892 92 92 58 

 

 

 

 

 

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:  

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя;  

2. Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя;  

3. Приложение №3 - Ценово предложение на Изпълнителя  

 

 

Настоящият договор се сключи в три (3) еднообразни екземпляра един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два 

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

 

 

 

Подписите са заличени,        съгласно 
чл.36а, ал.3 от ЗОП и чл.2 от ЗЗЛД 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                            ИЗПЪЛНИТЕЛ:   

ОБЩИНА НИКОЛАЕВО                                                                               „РАДОСЛАВ-77“ЕООД 

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                                                                     РАДОСЛАВ РАЧЕВ 

Кмет на община Николаево                                                                             Управител       

                                                                                      

       

ЗЛАТКО ГЕНЧЕВ                                                                                           

Главен Счетоводител       

 

 

 

 

 

 

mailto:et_liliana_h.rachev@abv.bg

