ОП „ПАРКИРАНЕ И РЕПАТРИРАНЕ“
ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Пловдив, 4000, ул, “Христо Г. Данов” №28

тел: (032) 269 696, факс: (032) 26 4528

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП С
ПРЕДМЕТ:
„Отпечатване на талони с номинал 1 ( един ) и 2 (два) лева, с холограмен стикер - за
паркиране в "Синя зона" на гр. Пловдив“.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:
1. Публична покана;
2. Документация - указания;
3. Образци:
- Техническо предложение - Приложение №1;
- Ценово предложение - Приложение №2;
- Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение №3;
- Технически спецификации - Приложение №4;
-Проект на Договор – Приложение №5
ГР.ПЛОВДИВ
2015 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Информираме Ви, че на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП), набираме оферти за участие в обществена поръчка с предмет:
“Отпечатване на талони с номинал 1 ( един) лев и 2 (два) лева, с холограмен
стикер - за паркиране в "Синя зона" на гр. Пловдив“. В тази връзка Ви каним да
представите оферта, съдържаща Вашето предложение за изпълнение на поръчката.
Същата следва да бъде изготвена, съобразно приложените към настоящата покана образци
/Приложения/ и да се придържа точно към условията на Възложителя:
I.НЕОБХОДИМИ ДАННИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Възложител: ОП „ПАРКИРАНЕ И РЕПАТРИРАНЕ“ - ОБЩИНА ПЛОВДИВ,
ЕИК:0004715040588, адрес: гр. Пловдив, 4000, ул, “Христо Г. Данов” №28; тел: (032) 269
696, факс: (032) 26 4528.
II.ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Категория: „услуги“ - съгласно номенклатурата на класификатора на обществените
поръчки с код по CVP 22000000 – „Печатни материали и свързани с тях продукти“.
III.ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:
1. Предмет на поръчката: Отпечатване на талони с номинал 1 ( един ) лев и 2 (два) лева,
с холограмен стикер - за паркиране в "Синя зона" на гр. Пловдив.
2. Вид на поръчката: По реда на глава осма „а”от ЗОП, чрез събиране на оферти въз
основа публикуването на покана в регистъра, поддържан от АОП и в „Профил на
купувача“ на община Пловдив.
3. Правно основание: чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП
4. Срок за изпълнение на поръчката: до 30 /тридесет/ дни.
5. Място на изпълнение: Територията на град Пловдив.
6. Прогнозна стойност: 50 000 лв.(петдесет хиляди лева) с включен ДДС.
7.Обхват и описание на дейностите:
Участниците в обществената поръчка следва да отговарят на изискванията на Наредбата
за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа, при тяхното
отпечатване, както и на нормативните изисквания за тази дейност, съгласно действащото
законодателство в Република България.
Техническите изисквания на Възложителя за изпълнение на предмета на обществената
поръчка, са подробно описани в Техническите спецификации /Приложение №4/.
8. Цена и начин на плащане:
8.1. Цената на услугите представлява предложената от участника обща сума в лева за
отпечатването на 1 000 000 (един милион) броя талони с номинал 1 (един) лев и 20 000
(двадесет хиляди) броя талони с номинал 2 (два) лева за платено паркиране.
8.2. Ценовото предложение на участника трябва да бъде изготвено в пълно съответствие с
приложения към Документацията образец.

2

8.3. В Ценовото предложение участникът предлага цена, която е крайна и не подлежи на
промяна през времето на действие на договора.
8.4. Заплащането на услугите по отпечатването на талоните се извършва в срок не повече
от 30 /тридесет/ дни, считано от получаването на оригинална фактура, надлежно оформена
с всички необходими реквизити, съгласно счетоводното и данъчно законодателство, и
приложен протокол за извършената услуга.
8.5. Заплащането се извършва по банкова сметка, посочена от изпълнителя в български
лева, след одобряване на фактурата от Възложителя.
9. Критерий за оценка на офертите:”най-ниска цена”.
10. Договор:
10.1.Договор с предмет: “ Отпечатване на талони с номинал 1 ( един) лев и 2 (два)
лева, с холограмен стикер - за паркиране в "Синя зона" на гр. Пловдив ”, ще бъде
сключен с участника, избран за изпълнител.
10.2. Срокът на договора, който се сключва с участника, избран за изпълнител, е до 30
(тридесет) дни, считано от датата на подписването му и от двете страни.
10.3. Избраният за изпълнител участник преди подписване на договора следва да
представи:
1. Документ, издаден от компетентен орган, за удостоверяване на липсата на
обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП /в оригинал или нотариално заверен/.
2. Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – по образец
/Приложение №3 към Документацията/.
IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА
11. Съгласно чл. 101в, ал.2 от ЗОП, офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик,
лично от участника или от упълномощен от него представител, или по пощата с
препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика се
посочва наименованието на участника, предметът на поръчката, номерът на публичната
покана, под който е публикувана в сайта на Агенцията за обществени поръчки /АОП/,
адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и по възможност факс.
12. Срокът на валидност на офертата не може да бъде по-кратък от 60 дни, считано от
датата, определена като краен срок за получаване на оферти.
13. Документите в офертата трябва да се представят на български език, в оригинал или
заверени копия с гриф ”Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника.
14. Офертата задължително съдържа:
14.1. Опис на представените от участника документи за участие в настоящата обществена
поръчка.
14.2. Документи за легитимация на участника:

› Посочване на единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския
регистър, БУЛСТАТ (и/или друга идентифицираща информация в съответствие със
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен),
както и адрес, включително електронен; копие от документа за самоличност,
когато кандидатът е физическо лице.
› За участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който
задължително се посочва представляващият.
14.3. Техническо предложение – по образец /Приложение №1/.
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14.4. Ценово предложение – по образец /Приложение №2/.

V. МЯСТО И КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на ОП „Паркиране и
репатриране“ - Община Пловдив, град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 28 не по-късно
от датата и часа, посочени в публичната покана.
VI. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, както и на средствата за масово
осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата
на ОП „Паркиране и репатриране“ - Община Пловдив, където ще се извърши отварянето.
За неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите
на Закона за обществените поръчки и приложимите разпоредби на действащото
законодателство в Република България.
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Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
За участие в обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от ЗОП, с предмет:
„Отпечатване на талони с номинал 1 ( един) лев и 2 (два) лева, с холограмен стикер за паркиране в "Синя зона" на гр. Пловдив“.
От.......................................................................................................................................................
Със седалище и адрес на управление: гр. .......................................................................,
ул:.....................................................................................,тел./факс:...............................................,
ЕИК/Булстат……………………….……............, № по ЗДДС ……...……………..……….,
IBAN:……………………...…………………….………………..,BIC……….……………….....,
обслужваща банка………….…………………..…………………………….……………...……,
Представлявано от..........................................................................................................................,
в качеството на ………………………………………………..………………………………….

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В отговор на публичната покана за участие в обществена поръчка с предмет:
„Отпечатване на талони с номинал 1 ( един) лев и 2 (два) лева, с холограмен стикер за паркиране в "Синя зона" на гр. Пловдив ”, Ви представяме нашето предложение за
изпълнение на поръчката.
Декларираме, че сме запознати с всички условия за участие, посочени в публичната
покана, и ги приемаме без възражения.
Отговаряме на условията, посочени в публичната покана, и при подготовката на
настоящата оферта сме спазили всички изисквания за нейното изготвяне.
Съгласни сме със срока на действие на договора за гореописаната услуга: до 30
/тридесет/ дни.
Съгласни сме заплащането на услугата да се извършва в срок не повече от 30
/тридесет/ дни, считано от получаване на оригинална фактура, надлежно оформена с
всички необходими реквизити, съгласно счетоводното и данъчно законодателство, и
приложен протокол за извършените услуги.
С подаване на настоящата оферта, направените от нас предложения и поети
ангажименти, са валидни за срок не по-кратък от 60 /шестдесет/ дни, считано от датата,
посочена за краен срок на получаване на оферти.
1

Приемаме и се съгласяваме, ако бъдем избрани за изпълнител, да отпечатаме и
доставим заявените ни количества от ценни книжа - талони само върху специализирана
офсетова хартия 100g/m2, с висока степен на защита и апликиране на персонализиран
холограмен стикер по индивидуален проект на изпълнителя.
Приемаме и се съгласяваме да отпечатаме ценните образци - талони с посочените в
техническите спецификации характеристики.
Съглсяваме се отпечатването да се осъществява при спазване изискванията на
Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.
Декларираме, че отговаряме на изискванията за специализирани печатници,
осъществяващи отпечатване на ценни образци в съответствие с чл.3 от Наредбата за
условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.
Декларираме, че разполагаме с възможност за осигуряване на сигурността на
произвежданата продукция.
До сключването на Договор, настоящето Предложение за изпълнение на поръчката,
заедно с Ценовото ни предложение, ще формират нашата обвързаност и желание за
изпълнение на обществената поръчка.

.................2015 г.

Участник: ……....................................................

Гр/с…...…………

……………………………………………….
/име и фамилия на представляващия, длъжност, подпис и печат/
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Приложение №2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в обществена поръчка по реда на Глава осма „а" от ЗОП с предмет:
„Отпечатване на талони с номинал 1 ( един) лев и 2 (два) лева, с холограмен стикер - за
паркиране в "Синя зона" на гр. Пловдив ”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с участието ни в обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от ЗОП с
предмет: „Отпечатване на талони с номинал 1 ( един) лев и 2 (два) лева, с холограмен
стикер - за паркиране в "Синя зона" на гр. Пловдив“, предлагаме на Вашето внимание
ценовото ни предложение за изпълнение на обявената поръчка за изработка и доставка на:
1 000 000 (един милион) броя талони с номинал 1 (един) лев и 20 000 (двадесет хиляди)
броя талони с номинал 2 (два) лева за платено паркиране.
Предлаганата от нас обща цена за всички талони е както следва:
…………………..лв. (словом…………………………………………………лв.) с вкл. ДДС.
Посочената цена е крайна и включва всички разходи по изработка и доставка на
количеството, посочено от Възложителя.
При несъответствие между сумата, посочена с цифри и с думи, валидна ще бъде сумата,
посочена с думи.
Предложените цени са определени в пълно съответствие с условията в публичната
покана и Техническите спецификации /Приложение №4/.
Съгласни сме нашето ценово предложение да бъде валидно за срок от 60 (шестдесет)
дни, считано от крайния срок за подаване на офертата.

...........2015 г.

Участник: ……..................................................

Гр/с.…………

…………………………………………………
/име и фамилия на представляващия, длъжност, подпис и печат/
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Приложение №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5
от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/-ната/__________________________________________________________
/Име,презиме,фамилия/

в качеството ми на______________________на_____________________________________ /наименование на участника/

/длъжност/

избран за изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
„Отпечатване на талони с номинал 1 ( един ) и 2 (два) лева, с холограмен стикер - за
паркиране в "Синя зона" на гр. Пловдив“.
Д Е К Л А Р ИР А М, ЧЕ:

1. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в
неговата организация.
2. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице, посочено в чл. 21
или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

3.Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

Декларатор:………………………………………
…………………………………………………….
/Име и фамилия на представляващия, длъжност, подпис и печат/

Дата:_______________2015 г.
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Приложение №4

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
за участие в обществена поръчка по реда на Глава осма „а" от ЗОП с предмет:
„Отпечатване на талони с номинал 1 ( един ) и 2 (два) лева, с холограмен стикер - за
паркиране в "Синя зона" на гр. Пловдив“.
Кандидатите в обществената поръчка следва да отговарят на изискванията

на

Наредбата на условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа, при тяхното
отпечатване, както и на нормативните изисквания за тази дейност, съгласно действащото
законодателство в Република България.
Кандидатите в настоящата обществена поръчка следва да се съобразят със следните
технически характеристики, свързани с отпечатването на ценните образци - талони за
кратковременно платено паркиране на територията на „Синя зона“ – гр. Пловдив с номинал
1 (един) лев и 2 (два) лева:
1.Отпечатването следва да се извършва върху офсетова хартия 100 g/m2, с висока
степен на защита, за което кандидатите следва да отговарят на изискванията за
специализирани печатници, осъществяващи отпечатване на ценни образци в съответствие с
чл.3 от Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.
2. Печат : 4+1 цвята;
3. Формат А6 (148, 5 мм / 105 мм );
4. Номерация;
5. Апликиране на персонализирана холограма, нанесена чрез топъл печат;
6. Срок за изработка - до 30 / тридесет / дни;
7. Антикопирни фонови структури;
8. Микротекст.

Отпечатването да се осъществи при спазване изискванията на чл. 23 от Наредбата за
условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.
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Приложение №5

ОП „ПАРКИРАНЕ И РЕПАТРИРАНЕ“
ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка

№

/

2015г.

Днес,............................... 2015 г., в гр. Пловдив, между:
1. ОП „Паркиране и репатриране“ - Община Пловдив, с адрес на управление гр.
Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” №28, ЕИК:0004715040588, представлявано от
……………………………………………… – Директор, упълномощен със Заповед №
…………………….на Кмета на Община Пловдив и ............................................ – главен
счетоводител”, наричани по-долу в договора за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една
страна
и
2. “………………………………………“ със седалище и адрес на управление гр/с.
„…………………………………………….“
№……….,
ЕИК:………………………….,
представлявано от …………………………………………., в качеството му/им на
………………………………………………………… - наричани по-долу за краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се сключи
настоящият договор за следното:
I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
отпечата 1 000 000 (един милион) броя талони с номинал 1 (един) лев и 20 000 (двадесет
хиляди) броя талони с номинал 2 (два) лева - за паркиране в "Синя зона" на гр. Пловдив,
съгласно клаузите на настоящия договор, техническото и ценово предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представляващи
неразделна част от Договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши дейностите по ал. 1 в срок, и с
дължимото качество, като отпечатването на талоните с холограма за паркиране в „Синя
зона”- на гр. Пловдив, както и приемането им, ще се осъществи в специализираната
печатница
на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
на
следния
административен
адрес:
……………………………………………………..…………, под контрол, извършван на
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същия адрес от служител/и на Министерството на финансите и при спазване
изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните
книжа.
(3) За краткост предметът на настоящия договор ще се нарича „услугата“.
II. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.2. Срокът за изпълнение на услугата е до 30 (тридесет) календарни дни,
считано от датата на подписване на договора и от двете страни.
IIІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3 (1) Стойността на услугата по чл. 1, ал.1 от настоящия договор е в размер на
………………………………………………………………………………… с включен ДДС.
Чл. 4. (1) Цената на услугата е с включени всички разходи по изпълнение предмета
на договора.
(2) Предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в лева е окончателна и не подлежи на
актуализация за целия срок на договора.
Чл. 5. (1) Заплащането на услугата ще бъде еднократно, в пълния й размер и ще се
извърши в срок не повече от 30 /тридесет/ дни, считано от получаването на стоката,
предмет на договора, ведно с оригинална фактура, надлежно оформена с всички
необходими реквизити, съгласно данъчното законодателство и приемо-предавателен
протокол, подписан от страните или от техни упълномощени представители.
(2) Заплащането на услугата ще се извърши по банков път - по банкова сметка,
изрично посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Заплащането на услугата по настоящия договор ще бъде извършено от бюджета
на общинско предприятие „Паркиране и репатриране“ – Община Пловдив.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да извърши дължимата услуга, предмет на настоящия договор, точно и
добросъвестно и в съответствие с техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. При осъществяване на своята дейност по настоящия договор, да спазва
Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа, както и
нормативните изисквания за тази дейност, съгласно действащото законодателство в
Република България.
3. Да не използва информация, станала му известна при изпълнение на
задълженията му по настоящия договор, за своя изгода или за изгода на трети лица;
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. При точно изпълнение на услугата да получи уговореното в настоящия договор
възнаграждение;
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на
услугата, включително предоставяне на необходимата информация;
3. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на изпълнената услуга.
Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение, съгласно
РАЗДЕЛ III от настоящия договор;
2. Да оказва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие във връзка с
изпълнение на услугата, предмет на договора;
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3. Да приеме лично или чрез представител ценните книги - талони,
представляващи предмет на настоящия договор.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ услугата в срок, без отклонение от уговореното
между страните и без недостатъци;
2. Да осъществи проверка на качеството на изпълнение на договора към момента на
приемане на ценните книги – талони за временно паркиране, които са предмет на
настоящия договор.
V. ПРИЕМАНЕ НА УСЛУГАТА
Чл.8. Приемането на изпълнението по договора следва да се извърши от директора
на ОП „Паркиране и репатриране“ – Община Пловдив или упълномощено от него лице в
присъствието на компетентен контролен орган, при което страните подписват приемопредавателен протокол.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ.
Чл.9. (1) Страните по този договор за обществена поръчка не могат да го изменят,
освен в предвидените по чл. 43, ал. 2 от ЗОП случаи.
(2) Всички изменения по настоящия договор ще се извършват в писмена форма за
действителност и след подписването им от двете страни.
Чл.10. Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане на срока на договора.
2. С изпълнение на всички задължения на страните по договора.
3. По взаимно писмено съгласие между страните.
4. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на договореното.
5. При частично или пълно неизпълнение на задълженията по договора, едностранно
с едномесечно писмено предизвестие, отправено към неизправната страна.
6. В случаите по чл. 43, ал. 4 от ЗОП.
Чл.11. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната
страна дължи неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и два процента) на ден върху
стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече от 10%
(десет процента) от стойността на задължението, както и обезщетение за претърпените
вреди в случаите, в които те надхвърлят договорената неустойка.
VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 12. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на
задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не
е информирала другата страна за възникването й.
(2) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиито непредпазливи
или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.13. Контролът по изпълнението на настоящия договор ще се осъществява от
директора на ОП „Паркиране и репатриране“ – община Пловдив или от упълномощено
от него лице.
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Чл.14. По всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат
разпоредбите на действащото българско законодателство.
Чл.15. Спорове, възникнали при изпълнение на настоящия договор, страните ще
решават по взаимно съгласие чрез подписване на двустранни споразумения. Споровете,
които не могат да бъдат разрешени по пътя на договарянето, ще бъдат поставени за
разглеждане пред съответния компетентен съд.
Чл.16. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията си,
произтичащи от договора, на трети лица.
Чл. 17. Неразделна част от настоящия договор са:
1. Техническо предложение - Приложение №1;
2.Ценово предложение – Приложение №2;
3.Техническите спецификации – Приложение №4;
Настоящият договор се състои от 4 (четири) страници и се състави в 4 (четири)
еднообразни екземпляра – 3 (три) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Директор на ОП Паркиране и репатриране:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
…………………………………….
………………………………….…

……………………………..
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/…………………………………/
Съгласувал:
……………………

Изготвил: ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
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