ДЕТСКА ГРАДИНА ”ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”
4150 град Раковски, област Пловдивска, община Раковски,
ул. „Цанко Церковски” № 44,
тел. 0884 292 910
ЗАПОВЕД № 203/28.04.2017 г.
Днес, на 27.04.2017 г. на основание чл. 7 от ЗОП и във връзка с възникнала
необходимост от провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка –
Мария Чепишева - Директор на ДГ "Щастливо детство" град Раковски, община
Раковски, Пловдивска област, откривам процедура за възлагане на обществена
поръчка по чл.20, ал.3, т.2, във връзка с Глава Двадесет и шеста от ЗОП – Събиране на
оферти с обява
1. Предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ
"ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" град Раковски, община Раковски, област Пловдивска” със
следните обособени позиции:
- Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни продукти”
- Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти”
- Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”
- Обособена позиция № 4 „Пакетирани продукти”
- Обособена позиция № 5 „Други хранителни продукти”
- Обособена позиция № 6 „Пресни плодове и зеленчуци”
2. Правно основание на процедурата - Доставка на стоки по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2
от ЗОП
3. Вид на процедурата и способ на провеждане - събиране на оферти с обява.
4. Изисквания :
4.1. Предложената цена да бъде формирана франко склада на детската градина.
4.2. Ценовата оферта на всеки кандидат трябва да съдържа единична цена за всяка
стоката от позицията, за която се кандидатства. В цената да са включени транспорт
и др.
4.3. Предлаганите хранителни продукти 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 7.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години
в детските заведения и детските кухни, ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 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, желемармалади 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 за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на
храните за кърмачета и преходните храни, ДВ, бр. 110 от 21.12.2007 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;
-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.;
- Наредба № 4 от 15.07.2014 г. за специфични изисквания към производство ва
суровини и храни от животински произход в кланичните пунктове, тяхното
транспортиране и пускане на пазара;
-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 (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013
година относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за

специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за
регулиране на телесното тегло;
-Регламент (ЕО) № 41/2009 на Комисията от 20 януари 2009 година относно състава и
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 и на 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;
-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 ( EO) № 2073 на Европейската комисия от 15 ноември 2005 г относно
микробиологичните критерии за храните;
-Регламент ( EO) № 543 на Европейската комисия от 07 юни 2011 за определяне на
подробни правила за прилагането на регламент ( EO) № 1234/2007 на Съвета по
отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и
зеленчуци;
- Регламент (ЕО) № 543/2008 на Комисията от 16 юни 2008 година относно въвеждането
на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по
отношение на определени стандарти за предлагането на пазара на месо от домашни
птици,
както и всички свързани с изпълнението на поръчката нормативни актове, както
следва:
І.Месо и месни продукти
1. месото да е без видими тлъстини, сухожилия и кости;
2. птичето месо да е без кожа;

3. мляното месо да е с ниско съдържание на мазнини (не повече от 12,5% от
общата маса) и ниско съдържание на сол (не повече от 1,5% от общата маса); да се
предпочита мляно телешко месо, а в смес от телешко и свинско месо телешкото месо да
е най-малко 60%;
4. месните продукти да съдържат висококачествен месен белтък, с ниско
съдържание на съединителна тъкан;
5. месните продукти да са с намалено съдържание на мазнини (за малотрайни
колбаси не повече от 16%, а за трайните колбаси не повече от 26% от общата маса) и
намалено съдържание на сол (за малотрайните колбаси не повече от 1,5%, за трайните
колбаси не повече от 2,2% от общата маса).
ІІ. Рибата трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е прясна, по изключение замразена и/или консервирана;
2. да се предлага без кости;
3. консервираната риба да е с ниско съдържание на сол.
ІІІ. Яйца
1.
Яйцата трябва да са пресни, съхранявани при хладилни условия, в срок
на годност съгласно чл. 13 от Регламент (ЕО) № 557/2007 на Комисията от 23 май 2007
г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1028/2006 на
Съвета относно стандартите за търговия с яйца (ОВ, L 132, 24.5.2007 г.
2.
Яйцата които се предлагат да са клас „А”, размер „М”.
3.
Да се транспортират и съхраняват при температура под + 18 градуса С,
гарантираща безопасността им.
ІV. Мляко и млечни продукти:
1. Прясното и киселото мляко да са със съдържание на мазнини от 2% в наймалко два дни от седмицата, а в останалите дни от седмицата - от 3% до 3,6%;
2.Прясното пастьоризирано мляко да е произведено от сурово мляко, което
отговаря на приложение III, секция IX, глава I, т. III /3/ на Регламент 853/2004.
3. Млечните продукти да са произведени от сурово мляко, което отговаря на
изискванията на приложение III, секция IX, глава I, т. III /3/ на Регламент 853/2004,
както и на Наредба № 4/2008 г. на Министерство на земеделието и храните за
специфичните изисквания при производство, съхранението и транспортирането на
сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и
млечни продукти.
4. Мляко краве кисело българско в полистиренови кофички от 0.400 кг. с 2%
до 3,6% масленост в зависимост от поръчката, трябва да отговаря на БДС 12:2010.
5. Киселото мляко след производството и до края на срока на трайност трябва
да отговаря на следните показатели:
- Повърхност – гладка, блестяща със слабо забележим слой от млечна
мазнина;
- Цвят – бял, с различни нюанси на кремав оттенък;
- Вид на коагулума – плътен, гладък, допуска се странично разкъсване при
наклон на опаковката;
- Строеж при разрез – гладка повърхност, със или без слабо отделяне на
млечен серум
- Консистенция след разбиване на коагулума – хомогенна, сметаноподобна;
- Вкус и аромат – специфични, приятно млечно кисели;
Срок на трайност – до 20дни от датата на производство, при температура от 2
до 6 градуса Целзий
6. Сиренето което се предлага да е в съответствие със стандарт БДС 15:2010;
7. Кашкавалът да е произведен със стандарт БДС 14:2010.

8. Маслото да е без добавени растителни мазнини, с минимум 80 % масленост.
Количеството на добавените плодове, плодово пюре, сок от плодове към
киселото мляко да е най-малко 6%;
8. Не се допуска предлагане на подсладени пресни и кисели млека, освен
когато млеката са с добавен плодов компонент, какао, овесени ядки, като
подслаждането трябва да е с натурални подсладители и общото съдържание на монои дизахариди не трябва да е повече от 15%.
9. Не се допуска предлагане на прясно и кисело мляко, сирена и други млечни
продукти с добавени растителни мазнини.
V. Изисквания към плодове и зеленчуци
1. Стерилизираните зеленчуци да са с ниско съдържание на сол и мазнини, а
стерилизираните плодове - с ниско съдържание на захар, без синтетични
подсладители и синтетични оцветители;
2. Препоръчително е предлагането на конфитюри и мармалади с над 60%
плодово съдържание;
3. Не се допуска предлагане на плодови сладка и конфитюри със съдържание
на добавена захар над 50%.
Пресните плодове и зеленчуци трябва да са от сортове предназначени за
консумация в прясно състояние, да са цели, здрави, свежи на външен вид, без повреди
причинени от вредители и да отговарят на Наредба № 16/2010 г. за изискванията за
качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци. Не се допуска
доставка на плодове, които са загнили, развалени, негодни за консумация.
Зеленчуците да са цели, здрави, чисти без земя и други примеси, без повреди от
вредители, да издържат на транспортиране, товарене и разтоварване. Да са опаковани,
да съдържат етикет с данни за място на произход, производител и/или име на
опаковчик.
Доставяните плодове и зеленчуци задължително да са I качество.
VІ. Хляб, тестени и картофени изделия
1. Хляб – да бъде по Утвърден стандарт „България”;
2. Трябва да са с ниско съдържание на мазнини, сол и/или захар.
VІІ. Изисквания към напитките:
1. 100% натурални сокове от плодове и зеленчукови сокове;
2. Плодови и плодово-зеленчукови нектари, в които общото съдържание на
моно- и дизахариди не превишава 20% от общата маса на продукта;
Доставяните плодове и зеленчуци задължително да са I качество.
4.5. Срок на валидност на предложението.
4.6. Срок за изпълнение на доставката.
4.7. Начин на плащане.
4.8. Дни разсрочено плащане.
4.9. Наличие на собствени специализирани или наети транспортни средства за
доставка на хранителни продукти.
5. Прогнозната стойност на обществената поръчка:
Общата прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е 58 530.00 лв.
без ДДС, разпределена по обособени позиции, както следва:
- Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни продукти” – 1 720.00 лева без ДДС;
- Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти” – 14 450.00 лева без ДДС;
- Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти” – 21 320.00 лева без ДДС;
- Обособена позиция № 4 „Пакетирани продукти” – 4 890.00 лева без ДДС;
- Обособена позиция № 5 „Други хранителни продукти” – 2 200.00 лева без ДДС;
- Обособена позиция № 6 „Пресни плодове и зеленчуци” – 13 950.00 лева без ДДС.

Забележка: Предлаганата цена на Участника не може да надхвърля
прогнозната стойност за обособената позиция. Участник, чиято оферта надвишава
прогнозната стойност ще бъде отстраняван.
Начина на формиране на цената и условия на плащане:
Стойността на Договора с избрания за изпълнител участник е в размер на
прогнозната стойност за съответната позиция. Заплащането на извършените доставки,
предмет на настоящата обществена поръчка ще се осъществява ежемесечно от
бюджета на ДГ „Щастливо детство”, гр. Раковски, обл. Пловдив в левове, по банков
път, на база реално извършени доставки.
Финансирането е от бюджета на ДГ „Щастливо детство”, гр. Раковски, обл.
Пловдив.
6. Срок на изпълнение: до 09.06.2018 г.
7. Класирането на офертите ще се извърши по низходящ ред съобразно критерий за
оценка на офертите „най - ниска предложена цена” - ОБЩА цена всяка обособена
позиция хранителни продукти, която ще се формира от сбора на предложените
единични цени на хранителните продукти, включени в съответната обособена
позиция.
8. Изисквания:
8.1 Участникът трябва да разполага с минимум 1 /един/ брой специализирано
транспортно средство /собствено или наето/ за превоз на групите храни, включени в
съответната обособена позиция, за която се подава оферта. При необходимост,
транспортните средства със специално предназначение трябва да осигурят
съответните температурни параметри и условия за превоз на съответните групи
храни.
Транспортните средства трябва да са регистрирани по реда на чл. 246, ал. 4 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност.
За доказване на тези обстоятелства се представя списък- Образец № 4 и се посочва
съответният публичен регистър, който съдържа тази информация или се представят
заверени от участника копия от валидни удостоверения за регистрация на
транспортните средства със специално предназначение, издадени от съответната
ОДБХ към БАБХ на името на участника или на собственика (в случа, че те се ползват
по силата на договор за наем или лизинг).
*Забележка: Едно превозно средство може да бъде използвано за изпълнение на
доставките по повече от една обособена позиция, само ако има валидно Удостоверение за
регистрация то ОДБХ към БАБХ за превоз на групите храни по обособените позиции за
които е посочено.
8.2. Участникът трябва да разполага с минимум 1 /един/ обект, собствен или нает,
регистриран като обект за производство и/или търговия /на едро и/или дребно/ за
храни, съответстващи на тези включени в съответната обособена позиция от
настоящата поръчка, за която се участва по чл. 12 от Закона за храните и да отговаря
на Наредба № 5/25.05.2006г. за хигиена на храните, издадено от БАБХ-ОДБХ, със срок
на валидност, не по кратък от срока на договора за обществената поръчка.
- За доказване на тези обстоятелства се представя списък – Образец № 4а и
участника представя заверено копие от Удостоверение за регистрация по чл. 12 от
Закона за храните, издадено за обект за производство и/или за търговия на едро
и/или дребно с хранителните продукти за съответната обособена позиция или
посочва съответния публичен регистър, който съдържа тази информация.

8.3. Участника трябва да е изпълнил най- малко 1 /една/ доставка с предмет и обем,
идентични или сходни на обособената позиция от настоящата поръчка, за която се
участва, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Забележка: Под „идентични или сходни” да се разбират доставки на храни от
„Групата храна” на съответната обособена позиция. По смисъла на параграф 1, т. 12 от ДР
на Закона за храните „Групи храни” са храни, обединени на базата на техния произход и
състав.
За доказване на горепосоченото, участникът представя списък на
доставките Образец № 5, които са идентични или сходни с предмета на обществената
поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за
извършената доставка.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, специфичните
изисквания се отнасят общо за обединението.
Чуждестранните участници трябва да отговарят на изискванията по
еквивалентен начин.
9. Срок за изпълнение на поръчката – до 09.06.2018 г.
10. Критерий за оценка: икономическа най- изгодната оферта въз основа на
критерий за възлагане: най- ниска цена в съответствие с чл. 70, ал. 2,т. 1 от ЗОП.
11. Срок на валидност на офертата: посочва се от участника в отделна
декларация /по приложения Образец/, като не трябва да бъде по- кратък от 90
(деветдесет) дни от дата на подаване на офертите.
12. Срок и начин на подаване на офертите: Офертите на участниците ще се
приемат в сградата на ДГ „Щастливо детство”, гр. Раковски, общ. Раковски, обл.
Пловдив, ул.”Цанко Церковски” № 44, всеки работен ден от 08.30 часа до 16.00 часа до
11.05.2017 г.
Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска
служба, разходите са за негова сметка. В този слушай, той следва да изпрати офертата
така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди
изтичане на срока на подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на
офертата е за участника.
Възложителя не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адрес
и в срока определен от него.
Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се
посочват:
1. наименованието на участника включително участниците в обединението, ако
участникът е обединение;
2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност- факс и електронен адрес;
3. наименование на поръчката.
4. обособена позиция/ обособените позиции, за които се подава офертата.
Ценовото предложение се представя в отделен запечатан непрозрачен плик в
общата опаковка с надпис „Предлагани ценови параметри”.
До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да
промени, допълни или оттегли офертата си.
Оттеглянето на офертата прекратява по- нататъшното участие на участника в
процедурата за избор на изпълнител.
Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в не
запечатана, прозрачна или скъсана опаковка, се връщат на подателя незабавно.
Получените оферти се съхраняват в касата на ДГ „Щастливо детство”, гр. Раковски,
обл. Пловдив до деня, определен за отваряне на офертите.

Оферти могат да се подават за няколко или всички обособени позиции като
Възложителя не поставя ограничение в броя на обособените позиции, които се
възлагат на един изпълнител.
Ако участник подава оферта за няколко или всички обособени позиции, за
всяка обособена позиция се представят отделни комплекти от документи без да се
опаковат отделно в общата опаковка на офертата. Ценовото предложение се представя
в отделен запечатан непрозрачен плик в общата опаковка с надпис „Предлагани
ценови параметри” и наименованието на съответната обособена позиция.
13. Срок и място на изпълнение: Срокът на изпълнение на доставките по
настоящата обществена поръчка е до 09.06.2018 г. Място за изпълнение на настоящата
обществена поръчка - ДГ „Щастливо детство”, гр. Раковски,общ. Раковски обл.
Пловдив, ул.”Цанко Церковски” № 44.
14. Отваряне на офертите и комуникация с участниците:
Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от
назначена от Възложителя комисия, съгласно изискванията на Закона за обществените
поръчки.
Отварянето на офертите за извършва при условията на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, а
именно: отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват
участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители.
Мястото, датата и часа на отваряне на офертите:
Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на ДГ „Щастливо детство”,
гр. Раковски, общ. Раковски обл. Пловдив, ул.”Цанко Церковски” № 55 на 12.05.2017 г.
от 10.00 часа.
Отстраняване на участник от процедурата може да стане при: неспазване на
условията на възложителя при изготвяне на офертата или непредставяне на някои от
изискуемите документи.
15. След приключване на процедурата комисията изготвя протокол за работата
си и го представя на директора на ДГ „Щастливо детство” в рамките на три работни
дни.
16. Участниците ще бъдат уведомени за резултатите в седем дневен срок.
17. Лицата, желаещи да участват в процедурата могат да изтеглят нужната
документация с приложения, като я изтеглят от следния сайт: www.stastlivodetstvo.com, раздел „Профил на купувача”.
18. Настоящата заповед и приложенията към нея да бъдат изпратени за
публикуване на електронната страница на детската градина.
Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Мария Чепишева,
Директор на ДГ „Щастливо детство”

