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ОБРАЗЕЦ №5  

 

Д О Г О В О Р  

за  услуга 

№ ……………/ …………… 

 

 Днес,  .......................... год.  в град Ветово,  

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на 

решение № .............. г. на Кмета на Община Ветово за определяне на изпълнител за 

обществена поръчка по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП с предмет: „Изработване на проект на   

Общ устройствен план на община Ветово, област Русе, включващ Екологична оценка 

(ЕО) и Оценка на съвместимостта (ОС)“между: 

1. ОБЩИНА ВЕТОВО, с адрес: ГР. Ветово 7080, ул. „Трети март“ №2, 

БУЛСТАТ 000530504, представлявана от Георги Александров Георгиев –  кмет 

Община Ветово и Денка Иванова Борисова – главен счетоводител“, наричана по-долу 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и  

2. ..................................................................................... със седалище и адрес на 

управление на дейността ……........................................................., ЕИК/БУЛСТАТ, 

представлявано от ...................................................................., в качеството му на 

........................................................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга 

страна, 

се сключи настоящият договор за изработване на проект на  Общ устройствен план на 

община Ветово, област Русе, при следните условия: 

 

 І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

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

проект на Общ устройствен план на ОбщинаВетово (ОУПО), включващ  и Екологична 

оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС), съгласно „Планово задание за 

разработване на общ устройствен план на община Ветово, предоставено от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и „Предложение за изпълнение на поръчката”, представено от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в неговата оферта. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши услугата, предмет на договора, 

в съответствие с изискванията на действащото европейско и национално 

законодателство, както и с дадените становища на компетентните органи, а именно: 

Становище на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – гр. Русе и 

Становище на Националния институт за недвижимо културно наследство. 

  

 ІІ.ЦЕНA И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.2. (1) Общата стойност за изпълнение на услугата, предмет на настоящия 

договор е в размер на ............................... (..............с думи) лева без включен ДДС, 

съгласно Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор. 

(2) Стойността за изработване на Общ устройствен план на община Ветово, 

Екологична оценка и Оценка на съвместимостта следва да бъде изплатена на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следния начин и условия: 

- Авансово плащане в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на 

договора, платимо в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от получаване на изрично 

писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

стартиране на дейностите по договора и  при наличие на следните кумулативни 

условия: 
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-Решение на ОбС Ветово за финансиране, съгласно Сключено споразумение 

№РД-02-30-102/13.05.2016год. между МРРБ и Община Ветово; 

- получаване на сумата от финансиращият орган МРРБ; 

- предоставена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

- 
- Първо междинно плащане в размер на 25% (двадесет и пет процента) от цената 

по договора, платимо в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след приемане от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на Проекта на Общ устройствен план на Община Ветово във фаза 

Предварителен проект и при наличие на следните кумулативни условия: 

- получаване на сумата от финансиращият орган МРРБ; 

- предоставена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

- Второ междинно плащане в размер на 25% (двадесет и пет процента) от цената 

по договора, платимо в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след провеждане на 

общественото обсъждане на Проекта на Общ устройствен план на Община Ветово във 

фаза Предварителен проект съгласно чл. 127, ал. 1 от ЗУТ и при наличие на следните 

кумулативни условия: 

- получаване на сумата от финансиращият орган МРРБ; 

- предоставена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

- Окончателно плащане в размер на 30% (тридесет процента) от цената по 

договора, платимо в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след приемане на 

окончателния проект на ОУПО от Общински съвет и при наличие на следните 

кумулативни условия: 

- получаване на сумата от финансиращият орган МРРБ; 

- предоставена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (3) Плащанията по настоящия договор ще се извършват в български лева, по 

посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, както следва: 

IBAN ……………………………………….. 

BIC …………………..  

при ………...................... 

(4)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

всички последващи промени по ал. 3 в срок от 3 работни дни, считано от момента на 

промяната. В случай че, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, 

счита се че плащанията са надлежно извършени. 

 

 ІІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 3.  (1)Договорът се счита сключен от деня на подписването му и от двете 

страни, като влиза в сила след изрично писмено уведомление от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стартиране на дейностите по договора. 

(2)Сроковете за изпълнение на услугата, предмет на договора, са както следва: 

1.Срок за предаване на предварителен проект на ОУПО, (вкл. Проектно-

проучвателни работи и изготвяне на опорен план, Екологична оценка и Оценка за 

съвместимостта – ………. (словом:………….……………………) календарни дни, 

считано от датата на получаване на изрично писмено уведомление от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стартиране на дейностите по договора. 

2.Срок за предаване на окончателния проект на ОУПО – ……. 

(с……………………..) календарни дни, считано от датата на получаване на изрично 

писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

приключване на необходимите процедури по обсъждане и съгласуване на 

предварителния проект за ОУПО, съгласно изискванията на чл. 127 от Закона за 
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устройство на територията и за започване на изработването на проекта за Общ 

устройствен плана на Община  Ветово във фаза Окончателен проект. 

(3) В сроковете по ал. 2 не се включват сроковете за предоставяне на 

информация по чл. 115 и чл. 116 от ЗУТ, както и тези за съгласуване, приемане, 

обществено обсъждане и одобряване на съответните етапи. 

 

 IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

4.1. да оказва пълно съдействие за изпълнение на настоящия договор.  

4.2.да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изискваната от него информация и 

документация, свързана с изпълнението на настоящия договор. 

4.3. да заплати уговорената цена, съгласно сроковете и условията на настоящия 

договор. 

 Чл. 5.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

5.1. да проверява изпълнението на този договор по всяко време по начин, 

незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

5.2. да изисква текуща информация за хода на работата по изпълнение на 

услугите, предмет на настоящия договор; 

5.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска преработване и доработване от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без допълнително заплащане, на определени материали от 

предварителния план на ОУПО и/или проекта за ОУПО, изготвени при изпълнение на 

настоящия договор, при пропуски, констатирани по време на съгласувателните 

процедури или във всички други случаи, когато не са спазени условията на настоящия 

договор и не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно „Планово 

задание за разработване на общ устройствен план на община Ветово и/или 

Предложението за изпълнение на поръчката, представено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

офертата му. 

5.4.да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители или при включване на 

подизпълнител по време на изпълнение на договора (в приложимите случаи). 

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
 6.1. да изпълни качествено и в договорения срок задълженията си по настоящия 

договор, в съответствие с нормативните изисквания и изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

6.2. да информира писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението, както и 

за всички пречки, възникнали по повод изпълнението, пропуски, взетите мерки и 

необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

6.3. да отстрани всички пропуски, констатирани по време на съгласувателните 

процедури за своя сметка. Таксите при първоначално внасяне на проекта за 

съгласуване, са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При връщане на проекта поради 

пропуски от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всяко следващо внасяне на такса или цена за 

услуга е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

6.4. да отстранява в срок и за своя сметка забележките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по 

т. 5.3; 

6.5. незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за всички 

установени от него факти, които биха могли по какъвто и да било начин да влияят на 

изпълнението на договора; 

 6.6. да не разгласява информацията, получена при и по повод изпълнение на 

настоящия договор.  
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 6.7. да е застрахован с валидна застраховка за професионална отговорност по 

смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за целия период на изпълнение на договора.  

6.8. да осигури за своя сметка екип от специалисти по всички екологични 

направления, с Ръководител -  Ключов Експерт 4 (съгласно офертата, представена от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ), който екип да изготви Екологичната оценка, неразделна част от 

ОУПО Ветово. Екипът, включително Ръководителят на екипа, следва да отговаря на 

изискванията на чл. 83 от ЗООС и да изготвят Екологичната оценка. 

6.9. да осигури за своя сметка екип от специалисти, който екип да изготви 

Оценка за съвместимост, неразделна част от ОУПО Ветово. Екипът следва да отговаря 

на изискванията на чл.31 от ЗБР и да изготвят Оценката за съвместимост. 

6.10. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички текстови и графични материали на 

хартиен носител (един оригинал и две копия), както и на магнитен носител (компакт 

диск), с идентично съдържание. 

6.11.да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители в срок от 5 (пет) календарни дни от сключване на настоящия договор и 

да предостави копие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. Този срок важи и в случай 

на включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора, като в този 

случай следва да бъдат спазени условията на чл. 66, ал. 2, ал. 11 и ал. 12 от ЗОП. В 

случай на замяна на подизпълнител по време на изпълнение на договора 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпрати допълнителното споразумение за замяната на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в 3-дневен срок, заедно с доказателства, че са изпълнени условията 

по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП. 

 

 Чл. 7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

7.1. да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимата за изпълнението на предмета 

на настоящия договор информация и документация; 

7.2. да получи цената по чл. 2 от договора, по начин и в сроковете, посочени в 

настоящия договор. 

 

 V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

Чл. 8. (1) В сроковете, посочени в чл. 3 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ "Общ устройствен план на община Ветово", който е изработен 

съгласно Техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и включва: 

 Предварителен проект на ОУПО Ветово 

 Окончателен проект на ОУПО Ветово 

 Изготвяне на Екологична оценка и Оценка за съвместимост по чл. 31 от 

ЗБР 

(2) Екологичната оценка (ЕО) следва да бъде изготвена съгласно становището на 

РИОСВ-Русе, предоставено с писмо изх. №А02630/06.06.2014 г., като бъде изготвена и 

Оценка за съвместимост. Оценката за съвместимост следва да бъде  представена под 

формата на доклад, отделно приложение към ЕО.  

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изготвения 

предварителния план на ОУПО, както и проекта, изготвен съгласно условията на 

настоящия договор във всяка от двете фази, (предварителен проект и окончателен 

проект), с подписването на отделни двустранни приемателно-предавателни протоколи. 

(2) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има забележки по предадените 

предварителен план на ОУПО и/или проект във всяка от двете фази, той може да 

откаже подписването на съответния приемателно-предавателен протокол. В този 

случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в срок до 7 
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(седем) работни дни от получаване на уведомлението,  страните подписват протокол, в 

който се отразяват направените забележки и се определя срок за тяхното отстраняване.  

(3) Ако забележките не бъдат отстранени в договорения срок, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора с едностранно уведомление, отправено 

до другата страна, без да дава повече срок за изпълнение. 

(4) Всички текстови и графични материали следва да бъдат предадени на 

хартиен носител (един оригинал и две копия), както и на магнитен носител (компакт 

диск), с идентично съдържание. Текстовите материали трябва да бъдат предадени в 

подходящ формат (А4 или А3), съдържащи следните задължителни елементи: 

 титулна страница, с нанесена информация относно: вид на плана; 

обект на планиране; изпълнител; възложител; главен проектант – 

квалификационна степен, три имена, номер на документ за 

правоспособност, подпис; три имена на лицето, представляващо и/или 

управляващо юридическото лице. 

 авторски колектив – списък на проектантите, сътрудниците, 

консултантите и техническите лица, участвали в изготвянето на поръчката; 

 съдържание на текстовия и графичния материал. 

(5) Графичните материали за ОУП се изработват със следните допълнителни 

задължителни елементи: 

 вид и териториален обхват на плана, мащаб, фаза на проектиране, 

разположени в подходящо в композиционно отношение място; 

 географските посоки и данни за ветровия режим; 

 таблица с информация за изпълнителя, вида на плана, 

възложителя, проектантите(специалност, име, фамилия и подпис), фазата и 

мащаба на проекта, датата на завършване на проекта, разположена в 

долния десен ъгъл на всеки задължителен графичен материал; 

 друга допълнителна графична информация (легенда, таблици, 

напречни профили, разрези, силуети и др.), разположени в свободните 

полета на чертежа по преценка на водещия проектант. 

 

 VІ.  САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

   ДОГОВОРА 

Чл. 10. (1) При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор 

задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер на 

20% (двадесет процента) от стойността на договора.  

(2) При частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер на 10% (десет 

процента) от стойността на неизпълнената част от договора. При некачествено 

изпълнение на поети с настоящия договор задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща 

неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 10% (десет процента) от стойността на 

некачествено извършените работи. 

(3) При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер от  0,5% (нула 

цяло и пет десети процента) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не 

повече от общо 10% (десет процента) от цената на договора. 

(4)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от внесената гаранция за 

изпълнение на поръчката, по отношение на вземания, възникнали на основание на 

настоящия договор. 
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(5)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, извън санкциите по ал. 1, 2 и 3 от настоящия член, има 

право да задържи гаранцията за изпълнение на договора: 

5.1. при прекратяване на настоящия договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

5.2. при преустановяване дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (в случай че същият е 

юридическо лице). 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на ............ лв. 

(......................словом), представляващи 3 (три) на сто от общата стойност на договора 

без ДДС, представена под формата на парична сума (депозит) по сметката на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, безусловна и неотменима банкова гаранция или застраховка, която 

обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Същата се 

освобождава по следния начин: 

6.1. 100% (сто процента) от сумата се освобождава в срок от 30 работни дни след 

приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на окончателен проект на ОУПО Ветово, с подписване 

на двустранен приемателно-предавателен протокол, съгласно Раздел V от настоящия 

договор; 

6.2. в срок от 30 работни дни след прекратяване на договора на основание чл. 11, 

ал. 1, т. 2 или т.3 и/или прекратяване на договора по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

(7) Прилагането на горните санкции не отменя правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 

предяви иск срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени щети и пропуснати ползи, 

съгласно действащото законодателство в Република България. 

 

 VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 Чл. 11.(1)Настоящият договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока по чл. 3, ал. 2, т. 2; 

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

3. при настъпване на обстоятелства, в резултат на които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 

е в състояние да изпълни своите задължения; 

5. извън случая по чл. 10 от договора, с писмено 7 (седем) дневно предизвестие 

от изправната страна за прекратяването му при неизпълнение на задълженията от друга 

страна; 

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 или да предотврати – с писмено 

уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата. 

7. в случаите на чл. 118, ал. 1 от ЗОП. 

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ-обединение извърши промяна в състава си по време на 

изпълнение на договора. 

2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на някое от задълженията си по 

договора с повече от 15 работни дни; 

2.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани констатирани недостатъци в определения 

от страните с протокола, в който се отразяват направените забележки срок; 

2.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в 

производство по несъстоятелност с предизвестие, без дължими неустойки и 

обезщетения и без необходимост от или ликвидация. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото при узнаване на факта, че 

финансиране на проекта няма да бъде осигурено или е осигурено в по-малък размер 

или различен обхват от условията, при които е обявена обществената поръчка, да 

прекрати договора с избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ без да дължи неустойки и/или 
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обезщетения за пропуснати ползи или да изисква сключване на допълнително 

споразумение към договора поради намаляване на договорената цена или отпадане на 

дейности. 

 

 ІX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 12. (1) Когато неизпълнението на този договор се дължи на възникването 

на непреодолима сила, изпълнението на задълженията по него на всяка от страните се 

спира за времето на действие на непреодолимата сила. 

(2) Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от 

извънреден характер, което възниква след подписването на този договор, като пожар, 

наводнение или друго природно бедствие, стачки, саботаж, бунтове, граждански 

вълнения, състояние на война, ембарго и др. 

(3) Страната, която не може да изпълни задълженията си по този договор 

поради непреодолима сила, не носи отговорност. Същата е длъжна в срок до 7 (седем) 

работни дни писмено да извести другата страна за непреодолимата сила и 

евентуалните последствия от нея за изпълнението на този договор. В случай че не 

изпрати такова известие, страната дължи обезщетение за щетите от това. 

Чл. 13. (1) За целите на настоящия договор, уведомяването на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва писмено по факс: .........................; или на ел. поща: 

......................; или с препоръчано писмо на адреса, посочен на страница 1-ва от 

настоящия договор.  

(2) За целите на настоящия договор, уведомяването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се 

извършва писмено по факс: ................; или на ел. поща: ................ или с препоръчано 

писмо на адреса, посочен на страница 1-ва от настоящия договор.  

Чл. 14.(1) Всички спорове, които биха възникнали във връзка с тълкуването 

или изпълнението на този договор, ще се решават от страните чрез преговори за 

постигане на споразумение, а когато това се окаже невъзможно, спорът ще се отнася 

за разрешаване пред компетентния български съд по реда на Гражданско-

процесуалния кодекс (ГПК). 

(2)Изменение на настоящия договор за обществена поръчка се допуска по 

изключение, при условията на Закона за обществените поръчки. 

Чл. 15. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 

Чл. 16. Всички данни, сведения и факти, свързани със сключването и 

изпълнението на този договор, ще се третират от страните като поверителна 

информация, доколкото в законодателството не се изисква регистрирането или 

публикуването на дадена информация. 

 

Този Договор е изготвен и подписан в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

           ПРИЛОЖЕНИЯ: 

   - „Планово задание за разработване на общ устройствен план на община Ветово”; 

     -Технически спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

     -Предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

      -Ценово предложение на ИЗПЪНИТЕЛЯ; 

      -Становище на РИОСВ- Русе; 

      - Становище на Националния институт за недвижимо културно наследство; 

 

ДОГОВАРЯЩИ СЕ: 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ОБЩИНА ВЕТОВО     ...................................... 

 

 

 

 

 


