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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Силистра
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЛЪКИ СИС ЕООД
ПРЕДМЕТ: „Закупуване и доставка на офис техника” във връзка с осъществяване на
проект ,,Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра” финансиран по
процедура BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ на Програма
за морско дело и рибарство 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за морско дело и рибарство по обособени позиции
ОП1 – Закупуване и доставка на офис техника
ОП2 – Доставка на канцеларски материали
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

ДОГОВОР

№ BG14MFOP001-4.001-0008-D-04
Днес, 31.10.2017 г., в гр. Силистра, между:
Община Силистра с административен адрес гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” №33,
БУЛСТАТ: 000565537, представлявана от д-р Юлиян Найденов Найденов – Кмет на Община
Силистра и Анелия Петрова Василева – Главен счетоводител и Н-к отдел „Счетоводство и
контрол”, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и
ЛЪКИ СИС ЕООД, със седалище и адрес на управление Област Силистра, Община
Силистра, ул. Харалампи Джамджиев, вписано в Търговския регистър към Агенция по
вписванията с ЕИК: 201324078, представлявано от Свилен Иванов Стоянов, наричана подолу ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение за избор на
изпълнител № ЗК-1640/29.09.2017 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на
обществена поръчка с предмет: „Закупуване и доставка на офис техника” във връзка с
осъществяване на проект ,,Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община
Силистра” финансиран по процедура BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за
стратегии за ВОМР“ на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство по обособени
позиции
ОП1 – Закупуване и доставка на офис техника
ОП2 – Доставка на канцеларски материали се подписа настоящия договор за следното:
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І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.
Чл.1 Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши доставка на
офис техника по Обособена позиция № 1, съгласно Техническо предложение и Ценово
предложение (Приложение 2 и Приложение 3) - неразделна част от настоящия договор.
ІI. СРОК НА ДОГОВОРА.
Чл.2 (1) Договорът влиза в сила на датата на подписване и е със срок на действие до
изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, но за не повече от срока
на проекта – 5 (пет) месеца от подписване на договор за БФП.
(2) Страните определят срок за изпълнение предмета на договора 7 (Седем)
календарни дни, съгласно Техническото предложение - Приложение № 2, неразделна част
от договора.
(3) Срокът за доставката започва да тече от получаване на възлагателно писмо
(заявка) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(4) Изпълнението на Договора започва, съответно Срокът за изпълнение на
доставката започва да тече, след осигуряване на финансиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ІІІ. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ НА РАЗПЛАЩАНЕ.
Чл.3 (1) Цената за изпълнение на Договора, дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в размер на 3160,00 (Три хиляди сто и шестдесет лева) лв. без ДДС и
съответно 3792,00 лв. (Три хиляди седемстотин деветдесет и два лева) с ДДС, съгласно
Ценово предложение - Приложение № 3 към настоящия договор.
(2) Заплащането по договора ще се извърши еднократно по банков път, в български
лева. Ако е дължим съгласно действащото законодателство данък върху добавената
стойност, същият се начислява върху цената за изпълнение на договора. Цената за
изпълнение на Договора е единственото възнаграждение за изпълнение на Дейностите по
Договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да било други суми.
Цената за изпълнение на Договора е окончателна и не се променя. Промяна на цената за
изпълнение на договора е възможна само в случаите, предвидени в Закона за обществените
поръчки. Плащане по договора ще се извърши в 30-дневен срок, след съставяне и
подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на продуктите (стоките) и
представяне на фактура. При забавяне на дължимите плащания от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с повече от 30 (тридесет) дни след изтичане на 30 дневния срок,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи обезщетение за забавеното плащане в размер на
законната лихва за забава.
(3) Плащанията ще бъдат извършвани по следната банковата сметка с титуляр:
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ЛЪКИ СИС ЕООД
IВАN: BG82 STSA 9300 0023 1032 38
ВIС: STSABGSF
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БАНКА: БАНКА ДСК
(4) Преведените средства от Община Силистра, но неусвоени от Изпълнителя, както
и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор подлежат на
възстановяване по следната банкова сметка:
IВАN: BG22 STSA 9300 3100 1001 00
ВIС: STSABGSF
БАНКА: БАНКА ДСК
(5) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделна доставка на изпълнителя или на възложителя, възложителят
заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.
(6) Разплащанията по предходната алинея 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.
(7) Към искането по ал. 6 на настоящия член изпълнителят предоставя становище, от
което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(8) Възложителят има право да откаже плащане по ал. 5 на настоящия член, когато
искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
(9) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
(10) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са
изпълнени едновременно следните условия:
т.1 за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в
процедурата;
т.2 новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите,
които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
т.3 при замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на
възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т.1 и т.2.
(11) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите,
които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
(12) Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в
съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
(1) Да изпълни качествено в определените срокове предмета на поръчката, като
организира и координира цялостния процес на изпълнение в съответствие с техническиата
спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение №1 към настоящия договор и действащата
нормативна база.
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(2) Да предаде продуктите (стоките) на Възложителя, като до приемането им от
последния полага грижата на добър стопанин за запазването му.
(3) Извършените доставки ще се приемат от представители на Възложителя и ще се
придружават от необходимите документи за експлоатация (когато е приложимо).
(4) Да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани
допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани на всеки етап от приемането, в срок
посочен от възложителя в писмено уведомяване, както и да изпълнява всички нареждания
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на договора.
(5) Своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които
създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на доставката;
(6) Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга
информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка или по повод
изпълнението на договора, освен в предвидените случаи;
(7) При заявени подизпълнители в офертата да отговаря за извършената от
подизпълнителите си работа, когато е ангажирал такива, като за своя;
(8) Да сключи договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители в срок от 10 календарни дни от сключване на настоящия договор и да
предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.
(9) В срок от 3 дни след сключване на допълнително споразумение за замяна на
посочен в офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати допълнителното
споразумение на възложителя, заедно с доказателствата, че са изпълнени условията на чл.
66, ал. 2 и 11 от ЗОП.
(10) Във връзка с реализацията на Проект „Помощ за изготвяне на стратегия за
МИРГ на Община Силистра“, финансиран от Програмата за морско дело и рибарство,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство,
.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
т.1 Конфликт на интереси и свързаност.
б. „а“ Изпълнителят се задължава да предприеме всички необходими мерки за
избягване и предотвратяване на конфликт на интереси и/или свързаност по смисъла на § 1
от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и да уведоми незабавно
Възложителя относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен
конфликт или свързаност.
б. „б“ Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно
изпълнение на функциите по договора на което и да е лице, може да възникне съмнение
поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или
националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които то
има с друго лице, съгласно чл. 57 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012, както и по
смисъла на Законa за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
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т.2 Поверителност.
б. „а“ Изпълнителят се задължава да запази поверителността на всички
предоставени документи, информация или други материали, до 5 (пет) години след
извършване на окончателното плащане. Европейската комисия и Европейската сметна
палата имат право на достъп до всички документи, предоставени на лицата, посочени погоре, като спазва същите изисквания за поверителност.
т.3 Разходооправдателните документи трябва да са издадени на името на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в тях трябва да е указано, че разходът се извършва „по договор за БФП №
.............., по ПМДР“.
Чл.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
(1) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимо съдействие за изпълнение на предмета на
договора.
(2) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнения предмет на договора;
(3) Да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
(1) При установяване на явни или скрити недостатъци на доставените продукти
(соки), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска отстраняването на същите, а в случай че
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира съществени отклонения, да откаже да приеме доставката.
(2) Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложеното в срок, без отклонение от
уговореното и без недостатъци.
(3) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители, в случай, че ще ползва такива.
Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
(1) Да заплати цената на договора по реда и при условията на настоящия Договор.
(2) Да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на
възложената му работа и осигури всички съгласувания и разрешения, съгласно
нормативната уредба.
(3) Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено след установяване на появили се в
гаранционния срок дефекти.
(4) В случай, че възложеното с настоящия договор, е изпълнено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
договорените срокове, вид, количество и качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме
изпълнените доставки чрез определени служители от Община Силистра.
Чл.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на
Изпълнителя или неговите подизпълнители
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VІ. КОНТРОЛ И КАЧЕСТВО
Чл.9 Контролът по изпълнението на доставката, ще се осъществява от представител
на Община Силистра.
VІІ. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА.
Чл.10 (1) При завършване на работата, Изпълнителят отправя покана до Възложителя
да направи оглед и да приеме продуктите (стоките).
(2) Предаването на продуктите (стоките), предмет на настоящия договор се извършва
със съставяне на приемо-предавателен протокол, който удостоверява: количество и
стойност на извършената доставка, налични явни недостатъци, срокове за тяхното
отстраняване, както и дали е спазен срокът за изпълнение на настоящия договор. При
приемане на изпълнението на доставки, за които изпълнителят е сключил договор за
подизпълнение се извършва в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя или техни
упълномощени представители.
(3) Сроковете за отстраняване на констатираните недостатъци не се отразяват на
крайния срок, уговорен в настоящия договор.
(4) Към приемо-предавателния протокол се прилагат и гаранционни карти (когато е
приложимо).
Чл.11 Когато Изпълнителят се е отклонил от поръчката или работата му е с
недостатъци, Възложителят има право да откаже нейното приемане и заплащането на част
или на цялото възнаграждение, докато Изпълнителят не изпълни своите задължения по
договора.
Чл.12 В случаите по предходния член, когато отклоненията от поръчката или
недостатъците на работата са съществени, Възложителят разполага с едно от следните
права по избор:
(1) Да определи подходящ срок, в който Изпълнителят безвъзмездно да поправи
работата си;
(2) Да отстрани сам за сметка на Изпълнителя отклоненията от поръчката,
респективно недостатъците на работата.
(3) Да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или
годност на изработеното.
VІІI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ.
Чл.13 (1) Изпълнителят отстранява възникналите повреди, констатираните скрити
дефекти и некачествено изпълнение работи по време на гаранционния срок за своя сметка,
считано от датата на уведомяването му. Възложителят уведомява писмено изпълнителят за
констатирането на повредата и срокът за отстраняването чрез E-mail, факс и други данни,
посочени за контакт.
(2) След изтичане на срока по предходната алинея, Възложителят може и сам да
отстрани повредата, като Изпълнителят му възстановява направените разходи.
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(3) Всички разходи по отстраняване на скритите дефекти са за сметка на
Изпълнителя.
ІХ. САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.14 (1) Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на задълженията си по
настоящия договор, в размер на 158,00 лева (Сто петдесет и осем лева), представляваща 5
(пет) на сто от стойността по чл. 3.
(2) Гаранцията се представя под формата на:
т.1 парична сума, внесена по сметката на община Силистра;
т.2 банкова гаранция. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да
е безусловна и неотменима, в нея да е записано номера на договора и да е със срок на
валидност минимум 60 календарни дни, след крайния срок на договора;
т.3 застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази
застраховка. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на
изпълнителя по друг договор. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 60
календарни дни, след крайния срок на договора;
т.4 Гаранцията по т. 1 или 2 на настоящата алинея може да се предостави от името
на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
(3) Изпълнителят се задължава най-късно 15 (петнадесет) календарни дни преди
изтичане срока на валидност на банковата гаранция за изпълнение или на застраховката,
същата да се продължи, съобразно удължаване на времетраенето на договора при
условията на настоящия договор.
(4) Изпълнителят се задължава при удовлетворяване на Възложителя от внесената
гаранция за изпълнение на поръчката поради възникване на вземания, в срок от 10 (десет)
работни дни, да допълни същата, до определения в обявлението за поръчката от
Възложителя размер.
Чл.15 (1) При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения,
Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер от 30 % (тридесет процента) от
цената на Договора.
(2) При частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения,
Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер на 30 % (тридесет процента) от
стойността на неизпълнената част от договора.
(3) При некачествено изпълнение на поети с настоящия договор задължения,
Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя в размер на 30 % (тридесет процента) от
стойността на некачествено извършените работи.
(4) При забавено или неточно изпълнение на поетите с настоящия договор
задължения, Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя, в размер от 0,5 % (нула цяло
и пет процента) от стойността на договора, за всеки просрочен ден, до датата на
действителното изпълнение, но не повече от общо 10 % (десет процента) от цената на
договора.
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(5) Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви
иск срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи и загуби, съгласно
действащото законодателство в Република България.
Чл.16 Възложителят има право да се удовлетвори от внесената в размер на ...... лв.
(словом) гаранция за изпълнение на поръчката, по отношение на вземания, възникнали на
основание на настоящия договор.
Чл.17 Възложителят извън санкциите по чл. 15 от настоящия договор, има право да
задържи гаранцията за изпълнение на поръчката:
(1) При прекратяване на настоящия договор по вина на Изпълнителя;
(2) При прекратяване регистрацията на Изпълнителя (в случай, че същият е
юридическо лице) или на смърт (в случай, че изпълнителят е физическото лице).
(3) Гаранцията за изпълнение се освобождава, по следния начин в срок до 30
календарни дни от датата на съставяне на приемо-предевателен протокол за приемане на
доставката, предмет на настоящия договор.
(5) Прекратяване на договора, на основание чл. 18, ал. 2 от настоящия договор и/или
прекратяване на договора по вина на Възложителя;
(6) Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви
иск срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи и загуби, съгласно
действащото законодателство в Република България.
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
Чл.18 Настоящият договор се прекратява:
(1) С предаване на договорените доставки;
(2) По взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
(3) Едностранно, без предизвестие, при виновно пълно неизпълнение на
задълженията на Изпълнителя по раздел ІV от настоящия договор.
(4) Когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява
договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 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 ЗОП, въз
основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата;
(6) Поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на
нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС.
(7) В случаите по ал. 5 и 6 на настоящия член, Възложителят не дължи обезщетение
за претърпените вреди от прекратяването на договора или рамковото споразумение.
(8) Възложителят има право да прекрати без предизвестие договор за обществена
поръчка при възникване на обстоятелствата по ал. 5 и ал. 6 на настоящия член.
(9) 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.
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(10) В случай, че Договорът е сключен под условие с клауза за отложено изпълнение,
всяка от Страните може да прекрати Договора след изтичане на тримесечен срок от
сключването му, чрез писмено уведомление до другата Страна, без да дължи предизвестие
или обезщетение.
Чл.19 Ако Изпълнителят просрочи предаването на продуктите (стоките) с повече от
20 (двадесет) дни или не извършви доставката по уговорения начин и с нужното качество,
Възложителят може да развали договора. За претърпените вреди Възложителят може да
претендира обезщетение.
Чл.20 Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства,
възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.
ХІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.21 За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство на Република България.
Чл.22 При възникнали имуществени спорове между страните при или по повод
изпълнение на настоящия договор, на основание чл. 117, ал. 2 от ГПК, страните се
договарят евентуалните съдебни спорове да се разглеждат пред компетентния съд,
съобразно правилата на родовата подсъдност.
Чл.23 Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на
договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с
търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във
връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер,
свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това правило не се прилага по
отношение на задължителната информация, която Възложителят следва да представи на
Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.
Чл.24 Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да
бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да
уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.
Чл.25 Данните за кореспонденция между страните по настоящия договор са както
следва:
За Възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА – гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 33; тел.
086/816318; 086/816 275; факс 086/823343; E-mail solarism@mail.bg
Лице за контакт: Валери Георгиев, Координатор на проекта
Румяна Петрушева, Счетоводител на проекта
За Изпълнителя: град Силистра; адрес ул. Харалампи Джамджиев № 1, тел.
086 882 562; 0897 809 922; E-mail office@luckyss.com
Чл.26 Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми
другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята
за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен
адрес.
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Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – три
два за Възложителя и един за Изпълнителя.
ДОГОВАРЯЩИ СЕ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Община Силистра

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ЛЪКИ СИС ЕООД

Д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра

Свилен Стоянов
Управител

Главен счетоводител:
Анелия Василева
Съгласували:
1.Татяна Стоянова
Нач. отдел „ИП”
2.Мирослав Калинов,
Директор Дирекция „Финанси”
3.Николай Николов,
Директор Дирекция „Правна”
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