ПРИЛОЖЕНИЕ № 3Б
Платец..................................................
наименование на платеца
...............................................................
област..................................................
гр..........................................................
ул..........................................................
тел.........................................................

Към Договор № Д01-131/2015 г. за УД
за края на учебната 2016/2017 година
Доставчик: ..........................................................
наименование на доставчика
................................................................................
област....................................................................
гр............................................................................
бул..........................................................................
телефон:..................................................................

Приемателно – предавателен протокол №...............................
за доставка на задължителната документация за края на учебнат 2016/2017 година
Днес …................2017 г. се подписа настоящия протокол за следното:
3. Извършена е доставка на задължителната училищна документация по описаните номенклатури:
Единич
Доставено
на цена
Обща
Ном. №
Наименование на документа
количество
с ДДС
стойност
бр.
в лв
в лв
Удостоверение за завършена подготвителна група
3-19
0,20
Удостоверение за завършен първи клас
3-23
0,20
Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – IV
3-25
0,20
клас
Свидетелство за основно образование за 7 клас
3-30.7
0,25
Свидетелство за основно образование за 8 клас
3-30.8
0,25
Дубликат на свидетелство за основно образование
3-30а
0,30
Удостоверение за завършен гимназиален етап
3-22
0,30
Дубликат на удостоверение за завършен гимназиален клас
3-22а
0,30
Приложение към удостоверение за завършен гимназиален етап
3-22.1
0,25
Диплома за средно образование – випуск 2017
3-34
2,45
Дубликат на дипломата за средно образование
3-34а
2,50
Приложение към диплома за средно образование
3-34.1
0,20
Удостоверение за професионално обучение
3-37
0,25
Свидетелство на професионална квалификация
3-54
2,45
Дубликат на свидетелство за професионална квалификация
3-54а
2,50
Приложение към свидетелство за валидиране на професионална
3-54.1
0,25
квалификация
Удостоверение за валидиране за професионална квалификация по част
3-37В
0,50
от професията
Свидетелство за валидиране на професионална квалификация
3-54В
2,90
3-54аВ Дубликат на свидетелство за валидиране на професионална
3,00
квалификация
Удостоверение за валидиране на компетентности по учебен предмет,
3-102
0,40
невключен в дипломата за средно образование
Удостоверение за валидиране на компетентности за начален или
3-27В
0,30
първи гимназиален етап/основна степен на образование
3-27аВ Дубликат на удостоверение за валидиране на компетентности за
0,30
начален или първи гимназиален етап/основна степен на образование
Удостоверение за завършен клас
3-103
0,20
Свидетелство за правоспособност
3-114
1,60
Свидетелство за правоспособност по заваряване
3-116
1,80
Диплома за средно образование – образец за минали години
3-42
2,70

Всичко
2.При доставката са констатирани следните отклонения от качеството, количеството на доставената
УД...............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
При подмяна на дефектни документи се изготвя нов протокол по същия образец.
Предал доставката:............................................
име и фамилия
подпис и печат

Приел доставката:..............................................
име и фамилия
подпис и печат

