
Приложение № 2

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ШУМЕН

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

По  договор  №  1005-27-25  /  12.12.2018  г.  с  предмет:  “ Доставка  на  канцеларски
материали и принадлежности за офиса по обособени позиции”, по обособена позиция № 1:
„Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса” – съгласно приложение № 1.

Днес,  ..........................  г.,  между  Юрий  Йорданов,  ст.експерт  в  отдел
„Административен“, определен със заповед № 1015-27-202 / 12.12.2018 г. за техническо лице
по  чл.  9,  ал.  3  от  договора  и  ЕТ “СТИЛ-Мариана  Маринова”,  със  седалище  и  адрес  на
управление:   гр.  Шумен,  ул.  “Възрожденец”  № 5А и  ЕИК 127025751,  ИН по ЗДДС BG
127025751  , Мариана Маринова

 (име на изпълнителя/негов представител)
се състави настоящия приемо-предавателен протокол за доставка на канцеларски материали
описани във фактура № ...................................................................................................

Съгласно чл. 5 от договора, доставката се приема:
 Без забележки

 Със забележки отразени в констативен протокол

За Изпълнителя За Възложителя
Предал: Приел:

Име, фамилия Юрий Йорданов,  
Мариана Маринова                                            старши експерт  
физическо лице търговец                                   в отдел „Административен“ 

9700, гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” № 60, тел.: +35954855801, факс: +35954855840, shumen@nssi.bg



Приложение №2

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ШУМЕН

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

По  договор  №  1005-27-24  /  12.12.2018  г.  с  предмет:  “ Доставка  на  канцеларски
материали и принадлежности за офиса по обособени позиции”, по обособена позиция № 2:
„Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса” – съгласно приложение № 4.

Днес,  ..........................  г.,  между  Юрий  Йорданов,  ст.експерт  в  отдел
„Административен“, определен със заповед № 1015-27-202 / 12.12.2018 г. за техническо лице
по  чл.  9,  ал.  3  от  договора  и  ЕТ “СТИЛ-Мариана  Маринова”,  със  седалище  и  адрес  на
управление:   гр.  Шумен,  ул.  “Възрожденец”  № 5А и  ЕИК 127025751,  ИН по ЗДДС BG
127025751  , Мариана Маринова

 (име на изпълнителя/негов представител)
Съгласно чл. 5 от договора, доставката се приема:

 Без забележки

 Със забележки отразени в констативен протокол

За Изпълнителя За Възложителя
Предал: Приел:

Име, фамилия Юрий Йорданов,  
Мариана Маринова                                            старши експерт  
физическо лице търговец                                   в отдел „Административен“ 


