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Приложение № 6 

Проект 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ................................................ 

ПРЕДМЕТ: „Доставка и монтаж на слънцезащитни щори за сградите на брегови центрове 

за управление на трафика – Варна и Бургас” 
 

 

ДОГОВОР  

№ ……………/ ............................. 
 

 

Днес, ..................  г. в гр. София, между: 

 

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”, със 

седалище и адрес на управление: гр. София 1574, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4, вписано в 

Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 130316140, представлявано от Ангел 

Забуртов – Генерален директор от една страна, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и  

"......." ………. със седалище и адрес на  управление: ………………..…., вписано в 

Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК …….….., представлявано от 

…………………….….. – …………………., наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, 

 

след проведен избор на изпълнител на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, се 

сключи настоящият договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу  

възнаграждение, на свой риск, със собствени материали и човешки ресурси, в съответствие с 

действащото законодателство, проектиране, изработка, доставка и монтаж на вътрешни 

слънцезащитни щори на административни сгради на бреговите центрове на Държавно предприятие 

„Пристанищна инфраструктура”, находящи се в гр. Бургас и гр. Варна.   

  (2) Дейностите по ал. 1 се изпълняват в съответствие с изискванията на Техническата 

спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнението – Приложение № 1 и представеното от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Техническо предложение – Приложение № 2, представляващи неразделна част 

от този договор. 

Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури на Изпълнителя необходимите условия 

за изпълнение на възложената съгласно този договор работа, както и да му заплати по цените, при 

условията и в сроковете, уговорени в този договор.    
 

II. СРОК, МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПРИЕМАНЕ 

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРА 

Чл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши дейностите по чл. 1, ал. 1 от 
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договора съгласно техническата спецификация в срок от ................... дни от сключване на договора, 

който включва: 

1. Срок за изготвяне и одобряване на проекти на отделните видове слънцезащитни щори за 

брегови център Варна и брегови център Бургас – ………………… (……………………………) дни 

календарни дни от подписване на настоящия договор;  

2. Срок за изработка, доставка и монтаж на слънцезащитни щори за брегови център Варна 

и брегови център Бургас – ……………….. (……………………..) календарни дни след одобряване 

на проектите по чл. 1, ал. 1, т. 1 от договора. 

(2) Приключването на дейността по чл. 1, ал. 1, т. 1 се удостоверява с подписване на 

приемо-предавателен протокол от определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица за 

приемане и одобряване на проектите на отделните видове слънцезащитни щори за брегови център 

Варна и брегови център Бургас. 

(3) В срок до 3 (три) работни дни след приключването на последната дейност по чл. 1, ал. 1, 

т. 2 се подписва окончателен приемо-предавателен протокол от определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица за приемане на дейностите, предмет на поръчката. 

(4) Проектите по чл. 1, ал. 1, т. 1 от договора се предават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на адрес: гр. 

София, бул. „Шипченски проход“ № 69, етаж 4, деловодство. 

(5) Доставка и монтаж на слънцезащитни щори за сградите на бреговите центрове в гр. 

Бургас и гр. Варна се извършва на следните адреси: 

а) Брегови център – Варна, находящ се в гр. Варна 9000, кв. „Аспарухово” , Аспарухов парк. 

б) Брегови център – Бургас, находящ се в гр. Бургас  8000, Пристанище Бургас, Морска 

гара. 

Чл. 4. Рискът от случайното погиване или повреждане на вътрешни щори   - предмет на 

договора, преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на протокола по чл. 3, 

ал. 3. 

Чл. 5. В срок до 3 (три) работни дни след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предал проектите по 

чл. 1, ал. 1, т. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги одобрява, като дава задължителни указания на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по отношение на точните размери и цвят на щорите по представените 

проекти, както и спецификите, касаещи дизайна на щорите. 

 Чл. 6. Датата на протокола по чл. 3, ал. 3 се счита и за крайна дата на изпълнение на 

доставката и монтажа и от тази дата започва да тече гаранционният срок.   

  

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 

 

Чл. 7. Общата стойност на договора възлиза на ..................лв. (..........лева) без ДДС или 

..................лв. (.............лева) с ДДС, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 8. Общата стойност на изпълнението на поръчката обхваща цялостно извършване на 

услугата по изготвяне на проекти и изработката, доставката и монтажа, включително цената на 

вложените материали, извършените работи и разходи за труд, механизация, енергия, транспорт  

както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Чл. 9. (1) Дължимите плащания по чл. 7 се извършват от Възложителя, както следва: 

а) междинно плащане към Изпълнителя в размер на 20 % (двадесет процента) от 

стойността на договора за изготвяне и одобряване на проекти на отделните видове слънцезащитни 

щори за брегови център Варна и брегови център Бургас в срок до 10 дни след представяне на: 

- оригинална фактура; 

- двустранно подписан приемо-предавателен протокол по чл. 3, ал. 2 без забележки.  
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б) окончателно плащане към Изпълнителя в размер на 80% (осемдесет процента) от 

стойността на договора за изработване, доставка и монтаж на слънцезащитни щори за брегови 

център Варна и брегови център Бургас в срок до 10 дни след представяне на: 

- оригинална фактура; 

- двустранно подписан окончателен приемо-предавателен протокол по чл. 3, ал. 3 без 

забележки. 

 (2) Срокът за плащане започва да тече момента, в който са налични и двата документа 

съответно по ал. 1, б. „а“ и „б“ по-горе. Всички плащания се извършват в български лева, с 

платежно нареждане по банковата сметка на изпълнителя. 

(3)  Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

извършва плащането, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

заплатил на подизпълнителите за изпълнените от тях работи. 

 Чл. 10.  Всички плащания се извършват с платежно нареждане по следната банкова сметка 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: .......................... 

BIC:.............................. 

IBAN: ............................... 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 11.  (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документите и данните, които са необходими за 

реализиране целите на договора. 

2. Да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обектите. 

3. Да упражнява цялостен и непрекъснат контрол върху изпълняваните дейности, предмет 

на договора, чрез своите представители.   

4. Да извършва проверка относно качество, количества, стадиите на изпълнение и 

технически параметри на щорите, без това да пречи на оперативната дейност на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да иска замяна на елементи  от изделията  при необходимост. 

5. Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава 

всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.  

6. Да откаже изцяло или частично плащането при некачествено или несвоевременно 

изпълнение на възложената работа по поръчката. 

7. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възстановяване за негова сметка на нанесените вреди на 

публично и частно имущество, причинени по вина на последния. 

8. Да иска доставяне на вътрешни щори, съответстващи на офертата, с която изпълнителят 

е участвал в процедурата за възлагане на обществена поръчка, като при недоставянето им има 

право да развали договора с тридневно предизвестие. 

9. Да задържи гаранцията за изпълнение по чл. 22 от настоящия договор, в случай на 

неизпълнение на задължение от страна на изпълнителя да изработи, достави или монтира 

договореното по раздел І от настоящия договор; 

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в 

нарушение с нормативите или водят до съществено отклонение от поръчката. 

 

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да приеме услугата в 7 (седем) дневен срок, ако тя е изпълнена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

договорения срок, в съответното количество и със съответното качество. 

2. Да заплати уговореното възнаграждение, в сроковете и при условията, предвидени в 

раздел III от настоящия договор.  

     V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
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Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да извършва качествено възложените му работи, съгласно всички нормативни 

изисквания. 

2. Да извърши възложените му работи със собствени материали, машини и инструменти. За 

всички материали да се представи сертификат за годност от предприятието производител и/или  

декларация за съответствие. 

3. Да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ точните размери и цвят на щорите по представената  

оферта преди извършването на изработката. 

4.  Да отстрани възникналите дефекти в едноседмичен срок от уведомяването му, като 

всички разходи по отстраняване на щети в договорения гаранционен срок са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

5. Да спазва законовите изисквания, свързани с изпълнението на услугата, включително 

относно спазването на здравословните и безопасни условия на труд при изпълнение на поръчката. 

В случай на нарушения и налагане на санкции сумите се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

6. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени относно статута си, реорганизация, 

промени в съдебната  и други регистрации в 3 (три) дневен срок от извършването им, като 

представя надлежно заверено копие от документа. 

7. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички нововъзникнали (скрити) обстоятелства, 

които не са предмет на настоящия договор. 

8. Да извърши Услугата точно и в договорения срок. 

9. Да отстранява за своя сметка всички недостатъци на предоставената услуга, за които 

Възложителят е възразил при приемането й. 

10. Да не предоставя документи и информация на физически и юридически лица относно 

изпълнението на поръчката, без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да не разпространява 

служебна и вътрешна информация на администрацията, станала му известна при и по повод на 

извършване на дейността му. 

11. Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 (три) дни от сключването на договор за 

подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя 

посочен в офертата подизпълнител, оригинален екземпляр от договора или допълнителното 

споразумение, заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45, ал. 2 от ЗОП. 

12. Да прекрати договор за подизпълнение в 14-дневен срок от узнаването, ако по време на 

изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушение на 

забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП. 

 

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1.  Да получи уговореното възнаграждение, в сроковете и при условията, предвидени в 

настоящия договор. 

2. Да иска съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното и качествено изпълнение на 

задълженията си по договора. 

 

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на доставените щори в срок от 

…………............. години,  считано от датата на подписване на протокола по чл. 3, ал. 3 от 

договора. 

Чл. 16. Сроковете на гаранцията за качество в чл. 15 започват да текат от датата на 

подписване на окончателен приемо-предавателен протокол по чл. 3, ал. 3 от настоящия договор. 

 

Чл. 17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира срещу скрити фабрични дефекти на доставените 

вътрешни щори, при условие, че са спазени условията за експлоатация и възникналите дефекти не 

са резултат от обикновено износване, неправилно съхранение или ползване, което се констатира с 

протокол. 
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(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при изпълнението  

на поръчката е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация 

или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове. 

 

Чл. 18. По време на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за 

своя сметка всички повреди и да заменя повредените елементи, когато не могат да бъдат 

поправени с нови. 

 

Чл. 19. При възникване на повреда или поява на скрит дефект, представител на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по факс, телефон или GSM, за характера на 

повредата и датата на възникването й. 

  

Чл. 20. В срок до …….. (…………….) часа/дни от уведомлението по чл. 19, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпрати специалисти за отстраняване на дефектите. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява установените дефекти в срок до 15 (петнадесет) дни от приемане 

на рекламацията. 

 

Чл. 21. В случай, че ремонтът не може да бъде отстранен на място, транспортът до мястото, 

където ще бъде извършен ремонтът, е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 Чл. 22. (1) При подписването на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за 

внесена гаранция за изпълнение на договора във вид на парична сума в размер на 5 % от 

стойността на договора или представя оригинал на безусловна, неотменяема банкова гаранция в 

полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за сума в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, и за 

срока за изпълнение на договора, съгласно чл. 59, ал. 1 и ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за целия срок на 

изпълнение на договора, включително и за срока по чл. 15, като представя документ за 

удължаването на срока на гаранцията не по-късно от 3 (три) календарни дни преди изтичане на 

валидността ѝ.   

    

(3) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 

изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на 

спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за 

изпълнение. 

 

 Чл. 23. В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

задържа гаранцията за изпълнение. 

 

Чл. 24. Възложителят освобождава гаранцията по чл. 22 на този договор в срок до 10 

(десет) дни след изтичане на срока на гаранцията за качество по чл. 15 от настоящия договор,  без 

да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

 

VII. ОТГОВОРНОСТ 

 

Чл. 25. (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни предмета на договора или част от 

него, или изискванията към него съгласно договора, или не изпълни други договорени дейности в 

установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,10 % 

от цената на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) на сто от цената на 

договора. 

(2) В случай на забава при извършване на плащане по този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
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дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за всеки просрочен ден в размер на 0,01 % от 

неизплатената сума по договора, но не повече от 10 (десет) на сто от стойността на същата. 

(3) За неизпълнението на други задължения по договора неизправната страна дължи на 

изправната неустойка в размер на 10 (десет) на сто от стойността на договора. Страната, която е 

понесла вреди от неизпълнението може да търси обезщетение и за по-големи вреди.  

(4) При прекратяване на договора по чл. 26, ал. 1, т. 2 страните не си дължат неустойки, 

лихви и пропуснати ползи. 

(5) При прекратяване на договора по чл. 26, ал. 1, т. 3 и т. 6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 

изпълнителя заплащането на извършената и неразплатена дейности, доказана с приемо-

предавателен протокол и фактура. 

(6) При прекратяване на договора по чл. 26, ал. 1, т. 6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 

неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 26. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен:  

1. с изтичане срока на договора, определен в чл. 3, ал. 1, удължен със срока за гаранционна 

поддръжка;  

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;  

3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10-дневно 

писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 

 4. с окончателното му изпълнение;  

 5. по реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.  

        6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, 

предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е 

бил длъжен да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след 

настъпване на обстоятелствата. 

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 

2. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 

ликвидация. 
    

VIІІ. СЪОБЩЕНИЯ 

 Чл. 27. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в 

писмена форма, включително и по факс  от упълномощените представители на страните. 

 Чл. 28. (1) Адресите на страните по договора са, както следва: 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

гр. София 1574, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4, факс: 02 807 99 66 

 (2) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес 

другата страна, съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес. 

 

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 

Чл. 29. (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да изпълни задълженията си по този 

договор, поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало 
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след сключване на договора и засягащо пряко изпълнението на договора, той е длъжен в 

тридневен срок от възникване на събитието писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това. В 

случай, че уведомлението не бъде потвърдено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може 

да се позове на непреодолима сила. С настъпването на непреодолимата сила се спира 

изпълнението на договора. След преустановяване действието на непреодолимата сила, ако 

страните още имат интерес от изпълнението на договора, неговото действие се възстановява, като 

срокът му се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила. 

(2) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато 

невъзможността за изпълнение на договора се дължи на непреодолима сила. Страната, засегната 

от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички необходими мерки, за да намали до 

минимум понесените вреди и загуби. 

(3) Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и 

не е информирала другата страна за възникването й. Не може да се позовава на непреодолима сила 

онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до 

невъзможност за изпълнението на договора. 

Чл. 30. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от 

страните има право да поиска договорът да бъде прекратен. В този случай за прекратяването се 

подписва двустранно споразумение, като заплащането на извършените до момента работи се 

определя на базата на двустранен констативен протокол – неразделна част от споразумението.  

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 31. Промяна на собственика на фирмата – ИЗПЪЛНИТЕЛ не е причина за изменение 

или прекратяване на този договор, като неговото по-нататъшно изпълнение се потвърждава с 

преподписване на договора от новия собственик. В случай, че новият собственик откаже такова 

преподписване и поиска промяна на условията или прекратяване на договора, договорът се 

прекратява 

Чл. 32. (1) Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по 

изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. 

(2) Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не 

води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

  Чл. 33. Страните ще решават споровете възникнали при или по повод изпълнението на 

договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване 

по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при не постигане на такива спорът ще се 

отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на 

Гражданско процесуалния кодекс. 

 Чл. 34. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 

  

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от 

страните. 

  

Неразделна част от договора са: 

 

I. Задължителни приложения: 

 

1. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. Ценовo предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. Споразумение за поверителност. 
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    II. Други приложения: 

 

1. Свидетелство за съдимост – …………… броя; 

2. Декларация/и за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - …. броя; 

3. Документ за внесена/уредена гаранция за изпълнение.  

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

.......................................            ………………………….   

Ангел Забуртов                            

Генерален директор             

ДП „Пристанищна инфраструктура”   


