
Д О Г О В О Р

№. / 2017 г.

Днес, 2017 г., в град София между Министерство на земеделието,

храните и горите (МЗХГ), представлявано от Румен Порожанов - министър на 

земеделието, храните и горите и Капка Алексиева - началник отдел „Счетоводство” на 

МЗХГ, наричано по-долу „ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ", от една страна,

и „Промишлено снабдяване” ООД, регистрирано и вписано в Търговския регистър със 

седалище и адрес на управление: община Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. Софийско шосе № 

5, с ЕИК 109574862, представлявано от Ясен Георгиев Ангелов, в качеството му на 

управител, наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна

и на основание проведена процедура по чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП), във връзка с чл. 2 от сключено рамково споразумение № СПОР-1/10.01.2017 г. за 

възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно 

гориво чрез карти за безналично плащане, смазочни материали за автомобили и 

автокозметика" позиция № 2 „Доставка на смазочни материали за автомобили и

автокозметика", наричано по-нататък „рамковото споразумение" и Решение № РД 52-19 от 

12.04.2017 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият 

договор.

Страните се споразумяха за следното:

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва доставка на 

автокозметика и смазочни материали за моторните превозни средства, собственост на 

Министерство на земеделието, храните и горите, съгласно:

1.Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в процедурата по чл. 82, ал. 4 от 

ЗОП, неразделна част от настоящия договор - приложение №1;

2.Техническото предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, предложена в 

процедурата по чл. 82, ал. 4 от ЗОП, неразделна част от настоящия договор - приложение №

3.Ценовото предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процедурата по чл. 82, ал. 4 

от ЗОП, неразделна част от настоящия договор - приложение №36.

(2) Ориентировъчните артикули автокозметика и смазочни материали, които 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да достави за срока на изпълнение на този договор са, както 

следва:

Автокозметика и смазочни материали количество

1.Антифриз; 600 лит.

2.Течност за чистачки 600 лит.

3. Добавки за гориво 200 бр.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
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4.Препарат за почистване на тапицерия 200 бр.

5.Препарат за табло 200 бр.

Посочените количества са прогнозни и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да ги закупи в пълния 

им обем. Конкретните количества се определят в зависимост от конкретните нужди на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в рамките на бюджетните му средства.
>1

Чл.2. Доставката на артикулите се извършва по начина и сроковете посочени в раздел III от 

този договор.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.З. (1) Максималната стойност на договора е 4 000,00 (четири хиляди) лева без ДДС и 4 

800,00 (четири хиляди и осемстотин) лева с ДДС.

(2) Цените на артикулите автокозметика и смазочни материали се формират, като върху 

публичните цени, обявени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и валидни към момента на закупуване се 

отрази процента търговска отстъпка от стойността, съответстващ на декларирания от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и посочен в ценовото предложение - приложение № 36 към настоящия 

договор. Цените към момента на покупката и отстъпката се отразяват във фактурата.

Чл.4. Процентите търговски отстъпки са фиксирани за срока на действие на договора, 

съгласно приложение № 36, неразделна част от договора.

Чл.5. За всички извършени доставки за изтеклия календарен месец ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

издава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална данъчна фактура до 3"то число на месеца, следващ 

отчетния. При фактурирането се начислява дължимият в момента ДДС.

Чл.6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на издадената фактура в лева, до 30 

(тридесет) календарни дни от датата на получаване на фактурата, като превежда дължимата 

сума по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:Райфазенбанк ЕАД

Банкова сметка: BG 26 RZBB 9155 1005 6161 61 

Банков код: RZBBBGSF

(2) Фактурата трябва да бъде придружена с опис на закупените артикули автокозметика и 

смазочни материали, както следва:

1. количество и вид на артикула;

2. стойност на договорения процент отстъпка за автокозметика и смазочни материали;

3. стойност на закупените артикули, коригирани с договорения процент отстъпка;

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава безплатно текуща информация за всички извършени 

доставки, както и електронен вариант на фактурата на посочен от него електронен адрес. 

Файлът трябва да съдържа следната информация:

1. номер и дата на фактура на закупените артикули;

2. търговско наименование на обекта, номер и адрес;

3. дата, номер и час на фискалния бон;
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4. код на артикули;

5. наименование на артикули;



6. количество;

7. сума;

8. ДДС;

9. обща сума.

III. СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА

Чл.8. Доставките по този договор ще се извършват от датата на неговото сключване до 

31.01.2019 г. или до изчерпване на предвидените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ средства за тази 

дейност.

Чл.9.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ каталог/списък/ с предлаганите 

артикули с посочени цени.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва доставките до адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

за своя сметка, в срок от два работни дни след получаване на заявката с посочените в нея 

видове артикули и количества.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя заявените артикули на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което страните 

подписват приемо-предавателен протокол.

Чл.10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:

1.получава продуктите, предмет на този договор от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срока и при 

условията, договорени между страните с настоящия договор;

2.осъществява контрол относно качеството, количествата и др. във всеки момент от 

изпълнението на договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. предявява рекламации за недостатъци в момента на приемане на продуктите.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да:

1. заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на автокозметиката и смазочните материали на 

база на приключени и правилно оформени и подписани протоколи при договорените условия 

и срокове;

2. изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмени заявки за доставка на автокозметика и смазочни 

материали.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договорената цена съгласно реда и условията 

на този договор.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да:

1. доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ автокозметиката и смазочните материали, които предлага в 

своите търговски обекти, посочени в процедурата за сключване на рамковото споразумение;

2. осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за закупени артикули автокозметика и 

смазочни материали в електронен вид, по зададени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ критерии.

Чл.13. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за 

изпълнение на задълженията по него, възлизаща на 5 % (пет на сто) от максималната

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

V-ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

VI.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
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стойност на договора без ДДС, равняваща се на 200 (двеста) лева. Банковите разходи по 

откриването на гаранцията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по сметка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или под формата на банкова гаранция.

Чл.14. В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може 

да усвои гаранцията до максималния й размер.

Чл.15. При точно и пълно изпълнение на договора гаранцията за изпълнение се 

освобождава в пълен размер в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на 

срока на договора.

VII. НЕУСТОЙКИ ПО ДОГОВОРА  

Чл.16 (1) При откриване на недостатъци в качеството на предоставените автокозметика и 

смазочни материали в 3 (три)-дневен срок от датата на констатацията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

(2) При констатиране на извършена доставка на артикули с качество и технически 

характеристики, несъответстващи на действащите в България изисквания, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  

е длъжен да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ същото количество артикули, като 

некачественото, без последният да го заплаща.

(3) Разходите по отстраняване на всички преки и непосредствени вреди за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, възникнали в резултат на неизпълнение на клаузите на настоящия 

договор, включително и предлагане на нискокачествена автокозметика и смазочни 

материали от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) При частично неизпълнение, некачествено и/или лошо изпълнение на отделни 

задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

неустойка в размер до 25 % (двадесет и пет на сто) от общата цена на съответната доставка 

с включен ДДС в зависимост от степента на неизпълнението.

(5) При формиране на съответното плащане по чл. 6, ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удържа цената 

на недоставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ артикули и съответната неустойка, в случай на частично 

неизпълнение, некачествено и/или лошо изпълнение.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи неустойка за забава или за неточното, некачественото 

и/или непълното изпълнение на задълженията си, ако докаже, че това неизпълнение е пряко 

следствие от неизпълнение на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 

е могъл по какъвто и да е начин, предвиден в договора или разрешен от закона, да изпълни 

своите задължения.

(7) Ако вредите, претърпени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са в по-голям размер от неустойката, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси по съдебен ред обезщетение за разликата, в 

съответствие с общите правила на гражданското законодателство.

Чл.17. При забава на плащане в срока по чл. 6, ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в 

размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) за всеки ден забава, начислена върху стойността 

на закъснялото плащане за периода на забавата, но не повече от 10 % (десет на сто) от 

стойността на договора.



V III. Н ЕПРЕО ДО ЛИ М А СИЛА

Чл.18. По отношение на неизпълнение, дължащо се на непреодолима сила или на 

непредвидени обстоятелства се прилагат разпоредбите на чл. 306 от Търговския закон.

Чл.19. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. с изтичане срока на договора или с изчерпване на бюджетния ресурс по чл. 3, ал. 1;

2. с прекратяване на рамковото споразумение, въз основа на което този договор е сключен;

3. по взаимно писмено съгласие;

4. когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът 

да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;

5. когато се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката 

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа на 

които е следвало да бъде отстранен от процедурата;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора:

1. едностранно с 15 (петнадесет)-дневно писмено предизвестие, без дължими неустойки и 

обезщетения. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между 

страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

доставки свързани с изпълнение на договора.

2. едностранно без предизвестие, ако изпълнението на доставката по чл. 1 не отговаря на 

Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на Техническото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно неизпълнява задълженията си по договора.

Чл.20. Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат в 

писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и когато съобщението е изпратено по 

факс и/или електронна поща.

Чл.21. За изпълнението на този договор страните определят лица за контакти, както следва:

1. за Възложителя: 

име: Валери Станимиров 

длъжност.-държавен експерт 

телефон: 02 98511124

IX.ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

X. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

e-mail: vstanimirov@mzh.government.bg

адрес: бул. Христо Ботев № 55, стая 124

2. за Изпълнителя: база Кюстендил обект Люлин 

Димитър Ангелов 

гл. мениджър 

+ 359 888600292

име: Ясен Ангелов

длъжност:

телефон:

управител 

+359 888200620 

+35978550007
\ * 
факс:

'e-m ail:

адрес:

office@promsnab.eu 

гр. Кюстендил 

ул. Софийско шосе № 5

d.anqelov@promsnab.eu 

гр. София, ж.к Люлин 1 

бул. Добринова скала № 20

mailto:vstanimirov@mzh.government.bg
mailto:office@promsnab.eu
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Чл.22.3а неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство.

Чл.23. Настоящият договор се състави и подписа в 3 еднообразни екземпляра -дваза 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и единза ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.24.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приемат като неразделна част от настоящия 

договор следните приложения:

1. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ- приложение № 1;

2.Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, предложено в процедурата по чл. 82, 

ал. 4 от ЗОП- приложение № 26;

3. Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, предложено в процедурата по чл. 82, ал. 

4 от ЗОП, неразделна част от настоящия договор - приложение № 36.
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
2017 г.

Открита процедура за сключване на рамкови споразумения на Централния орган за
покупки с предмет:

„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, смазочни 
материали за автомобили и автокозметика”

Обособени позиции:
1. Обособена позиция 1: „Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично 
плащане“. Прогнозна стойност -  529 000 /петстотин двадесет и девет хиляди/ лв. без ДДС;
2. Обособена позиция 2: „Доставка на смазочни материали за автомобили и 
автокозметика“. Прогнозна стойност -  4 000 лв. /четири хиляди/ лв. без ДДС;

Техническа спецификация:

1. Обособена позиция I :
1.1.Видове горива:

1. Автомобилни бензини;
2. Горива за дизелови двигатели.
CPV: 09100000 Горива, съгласно номенклатурата на Класификатора на 

обществените поръчки.
Всички участници по обособена позиция I следва да предложат в офертите като 
задължителен минимум доставка на:

1. Дизелово гориво,
2. Автомобилно гориво А95Н;
3. Автомобилно гориво А98Н или А 100.
Освен горепосочените задължителни горива, участниците могат да предложат и 

други горива за дизелови двигатели и автомобилни бензини с подобрители, които 
предлагат в своите обекти.
1.2.Качество на предлаганите горива

I. Доставяните дизелови горива трябва да отговарят на изискванията за качество 
съгласно Приложение № 2 към чл. 6, т. 2 от Наредбата за изискванията за качеството на 
течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (Приета с ПМС № 156 от
15.07.2003 г„ обн„ ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г„ в сила от 1.10.2003 г„ изм. и доп., бр. 69
от 23.08.2005 г„ в сила от 23.08.2005 г„ изм., бр. 78 от 30.09.2005 г„ в сила от 1.10.2005 г„ 
бр. 40 от 16.05.2006г„ в сила от 5.05.2006 г., изм. и доп., бр. 76 от 21.09.2007 г„ в сила от
21.09.2007 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г.,в сила от 24.11.2009 г„ изм. и доп., бр. 36 от
10.05.2011 г„ в сила от 10.05.2011 г., бр. 55 от 20.07.2012 г„ изм.,бр. 103 от 28.12.2012 г„ в 
сила от 1.01.2013 г„ изм. и доп., бр. 88 от 24.10.2014 г., в сила от 24.10.2014 г..), както и на 
всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в България.
2. Доставяните автомобилни бензини трябва да отговарят на изискванията за качество 
съгласно Приложение № 1 към чл. 6, т. 1 от Наредбата за изискванията за качеството на 
течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (Приета с ПМС № 156 от
15.07.2003 г„ обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г., в сила от 1.10.2003 г„ изм. и доп., бр. 69
от 23.08.2005 г., в сила от 23.08.2005 г„ изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., 
бр. 40 от 16.05.2006г„ в сила от 5.05.2006 г., изм. и доп., бр. 76 от 21.09.2007 г„ в сила от



21.09.2007 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г.,в сила от 24.11.2009 г„ изм. и доп., бр. 36 от
10.05.2011 г„ в сила от 10.05.201 1 г., бр. 55 от 20.07.2012 г., изм.,бр. 103 от 28.12.2012 г., в 
сила от 1.01.2013 г., изм. и доп., бр. 88 от 24.10.2014 г., в сила от 24.10.2014 г..), както и на 
всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в България

Участникът трябва да декларира че ще може да представи документи, че предлаганите от 
него бензин и дизелово гориво отговарят на изискванията на посочените нормативни 
актове.

1.3.Търговски обекти (бензиностанции)

Доставката на горивата по обособена позиция I ще се извършва в търговските обекти на 
участниците, разположени на територията на Република България. Участниците следва да 
разполагат с развита търговска мрежа за горива на територията на цялата страна, където да 
се предлагат всичките видове горива, предмет на настоящата поръчка.
Обектите (бензиностанциите) на участниците трябва да са включени към система за 
безналично картово разплащане чрез електронни карти и регистриране на заредените 
горива.
Участникът трябва да разполага с един или няколко търговски обекта /бензиностанции/, 
в поне 15 областни града като обектите в съответния областен град заедно или 
поотделно да отговарят на следните условия:

• намират се в населеното място -  административен център на областта или на 
разстояние не по-голямо от 25 км от него;

• осигуряват възможност за зареждане на дизелово гориво, бензин А95Н, бензин 
А98Н/А100, газ пропан - бутан;

• да са с работно време 7 дни в седмицата и 24 часа в денонощието.

Всички обекти, посочени от участника в Образец № 2а от документацията за участие 
следва да обслужват система за безналично плащане с електронни карти.

Участникът трябва да представи Декларация-списък с бензиностанции за доказване на 
териториално покритие в съответствие с Образец № 2а от документацията за участие в 
процедурата.

1.4 Електронни карти

Електронните карти следва да бъдат издавани безвъзмездно, като възложителите не 
заплащат месечни такси за обслужване на картите и такси за транзакции и покупки. 
Изпълнителят следва да предвиди и да съобрази тези условия в ценовото си предложение.

Възложителят ще предостави на изпълнителя, с когото е сключил договор за доставка на 
горива, списък на автомобилите с право да зареждат, с посочени регистрационните им 
номера, марка и модел на МПС, вид гориво и всяка друга информация, необходима за 
издаването на електронна карта на всяко МПС.
1.5. Място за изпълнение

Местата на изпълнение на доставките по рамковото споразумение са на територията на 
цялата страна в търговските обекти на потенциалните изпълнители и конкретизирани в 
договорите, сключени въз основа на рамковото споразумение между индивидуалните 
възложители и изпълнителите на съответните договори.
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II. Обособена позиция 2:

2.1.Видове смазочни материали и автокозметика:
о Масла за автомобили и филтри; 
о Антифриз;
о Спирачна течност, Течност за чистачки; 
о Добавки за гориво; 
о Ароматизатори;
о Препарат за почистване на тапицерия; 
о Препарат за табло;

CPV: 09211000 Смазочни материали и препарати; 09211900 Смазочни двигателни масла; 
39831500 Почистващи препарати за автомобили; 09211650 Спирачни течности; 24951311 
Антифриз; 24951000 Треси и смазочни материали.

2.2. Място на изпълнение Участникът по обособена позиция 2 следва да декларира, че ще 
може да извършва доставките в рамките на два работни дни до складовете на 
индивидуалните възложители в случай, че последните поставят такова условие в договора 
си.

3.3. Електронни карти

Електронните карти следва да бъдат издавани безвъзмездно, като възложителите не 
заплащат месечни такси за обслужване на картите и такси за транзакции и покупки. 
Изпълнителят следва да предвиди и да съобрази тези условия в ценовото си предложение.

Възложителят ще предостави на изпълнителя, с когото е сключил договор за доставка на 
горива, списък на автомобилите с право да зареждат, с посочени регистрационните им 
номера, марка и модел на МПС, вид гориво и всяка друга информация, необходима за 
издаването на електронна карта на всяко МПС.
3.4.Място за изпълнение
Местата на изпълнение на доставките по рамковото споразумение са на територията на гр. 
София в търговските обекти на потенциалните изпълнители и конкретизирани в 
договорите, сключени въз основа на рамковото споразумение между индивидуалните 
възложители и изпълнителите на съответните договори.
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Платете на - име на получателя

М З Х Г
IBAN на получателя

B G 0 8 B N B G 9 6 6 1 3 3 0 0 1 5 0 0 0 2
Вид плащане

BIC на банката на получателя

B N B G 9 6 6 1

При банка - име на банката на получателя

Б Ъ Л Г А Р С К А  Н А Р О Д Н А  
Б А Н К А

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ 
(BHOCHA БЕЛЕЖКА)
ЗА ПЛАЩАНЕ КЪМ БЮДЖЕТА

Вид валута

В G N
Сума 

2 0 0. 0 0

Основание за плащане/внасяне - вид данък, такса, осигуровка, мито, лихва...

Г А Р А Н Ц И Я  З А  Д О Б Р О  И З П Ъ Л Н Е Н И Е
Още пояснения

Вид' номер на документа, по който се плаща

9
Дата на документа

Период, за който се отнася плащането

От дата: 1 5 . 0 5 . 2 0 1 7 До дата: 0 3 . 0  3. 2 0 19
Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

P R O M .  S N A B D I A V A N E  O O D
БУЛСТАТ на задълженото лице

1 0 9 5 7 4 8 6 2
ЕГН/ЛНЧ на задълженото лице

Номер от НДР на задълженото лице

Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

P R O M .  S N A B D I A V A N E  O O D
IBAN на наредителя

B G 1 6 R Z B B 9 1 5 5 1 0 0 0 6 7 6 8 1 0
BIC на банката на наредителя

R Z B B 9 1 5 5
При банка - име на банката на поръчителя

R A I F F E I S E N B A N K Е A D
РИНГС

Н е
РИНГС Дата

Дата на плащане

1 5 . 0 5 . 2 0 1 7
Вальор

1 5 . 0 5 . 2 0 1 7
Бордеро

B170515770485827O PBISERA

https://online.rbb.bg/corporate/page/default.aspx7user_icHc6b4ed917dc64c50a46aeb... 15.5.2017 г.
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