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ДОГОВОР 
 

№16442 
Днес, 31.05.2019г. в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящият Договор за 
възлагане на обществена поръчка между: 

„ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара 
Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, 
Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в 
търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна 
сметка: IBAN: BG22TTBB94001526680953, BIC: TTBBBG22, Експресбанк АД, 
представлявано от инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор, 
наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
и  

„МАРАТОН СС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Стара 
Загора 6000, ул. „Петър Парчевич“ №2, вх. 0, ет. 2, ап. 6, тел. 0888/490531, 
факс: 042/604432; Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; 
ЕИК по БУЛСТАТ:202843325, Ид № по ДДС:BG202843325; 
IBAN:BG42TTBB94001526676519 BIC: TTBBBG22 Банка: Експресбанк АД – град 
/клон/офис: Стара Загора представлявано от Живко Русенов Стоянов - Управител, 
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 
 
за следното: 
 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1.Предмет на настоящият договор е : „Ремонт на охладителна кула тип Хамон“. 
2. Пълният обем на дейностите по предмета на договора и изискванията към тяхното 
изпълнение са посочени в Обем – Приложение №1; Технически условия  - Приложение 
№2, неразделна част от настоящия договор. 
3. Договорът се сключва в резултат на проведена обществена поръчка на стойност по 
чл.20, ал.3, т.2 и по реда на чл. 187, ал. 1 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява рег. 
№919031. 
 

II. ЦЕНИ, НАЧИН НА ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ  
1. Общата стойност на договора е 68 796.00 лв. (словом: шестдесет и осем хиляди 
седемстотин деветдесет и шест лева и 0 стотинки), без ДДС и включва всички 
разходи за изпълнение предмета на поръчката и включва всички разходи за изпълнение 
предмета на поръчката: труд; консумативи /електроди, шайби за рязане и шмиргилене, 
технически газове, антикорозионно покритие, хамути и др./; транспортни разходи, 
включително за транспорт на материали, арматура до базата на фирмата и обратно, 
застраховки, мита и др.; осигуряване на собствени противопожарни средства 
/пожарогасители/ при изпълнение на огневи работи. 

1.1. Единичните цени за всяка от номеклатурните позиции са съгласно Обем – 
Приложение №1, към настоящия договор. 
2. Приемаме начин на плащане: Плащане се извършва до 60 /шестдесет/ дни след 
представяне на подписан протокол за извършени дейности и фактура - оригинал, 
издадена съгласно чл.113 от ЗДДС. Срокът на плащане започва да тече след датата на 
последно представения документ. 
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III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
1.Срокът за изпълнение на договора е 36 /тридесет и шест/ месеца, считано от датата на 
сключването на договора, като дейностите се изпълняват при едновременно спрени 
бл.7 и бл.8. 
 Ежегодно, в зависимост от одобрения ремонтен график на централата се изпълнява 
част от предвидените в договора дейности. Възложителят  ще  уведоми Изпълнителя за 
срока на ремонта на ТА-7 и ТА-8 не по-късно от 5 дни преди започване на ремонтните 
работи. Съгласно предварителната ремонтна програма за 2019 г. (която може да бъде 
променена) срока за ремонт на турбоагрегата е : 
            ТА-7 – 01.06.2019 г. до 15.07.2019 г. 
            ТА-8 – 01.04.2019 г. до 19.07.2019 г. 
  
IV.  ЗАВЪРШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА УСЛУГАТА      
1. Изпитанията на съоръженията и документите, които се оформят при изпълнение 
предмета на поръчката, са посочени в Техническите условия  – Приложение № 2.  
2. Гаранционен срок:  
2.1. Гаранционният срок за качеството на извършените видове работа е минимум 60 
месеца и започва да тече от датата на приемо-предавателния протокол за извършен 
ремонт. 

По време на гаранционния срок Изпълнителя отстранява за своя сметка всички 
възникнали дефекти. 

По време на гаранционния срок в случай на констатиране на дефект/авария по 
съоръжения, Изпълнителят изпраща свой ремонтен персонал на място за отстраняване 
на дефекта/аварията в срок до 24 /двадесет и четири/ часа от получаване на известие от 
Възложителя. 
2.2. Гаранционният срок се удължава с времето на престой на съоръжението за ремонт 

по вина на Изпълнителя. 

2.3.По време на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили  

констатираните дефекти, което се установява с двустранен протокол между Изпълнител 

и Възложител.  
 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
1.1. Да предоставя на Изпълнителя необходимата му информация и съдействие за 
изпълнение предмета на договора. 
1.2 Преди започване на работа Възложителят предоставя на Изпълнителя необходимите 

материали и резервни части, съгласно спецификацията -  Приложение №1. 

1.3.Възложителят се задължава да осигури необходимите условия за безопасно 

изпълнение на възложените дейности. 

1.4.Възложителят се задължава да допуска Изпълнителя до работа след проведен 

инструктаж в съответствие с действащите правилници и нормативни документи. 

1.5.Възложителят се задължава при възникване на трудности по осъществяване 

предмета на услугата да съдейства за разрешаването им. 
1.6. Да определи лице или група от своя персонал, отговорни за решаването на всички 
въпроси, възникнали в процеса на работа по предмета на договора. 
1.7.  Възложителят има право във всеки момент от изпълнението на договора да 
извършва проверка относно качеството и стадия на изпълнение, без това да пречи на 
оперативната дейност на Изпълнителя. 
 Възложителят има право  да спира  работата на Изпълнителя до отстраняване на 
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същите. 
1.8. Да организира своевременно приемането на услугата след нейното изпълнение. 
1.9 Да заплати дължимите от него суми в сроковете и размерите, съгласно Раздел II от 
настоящият договор; 
1.10. Други права и задължения на Възложителя: съгласно Приложение №2 към 
настоящия договор. 
 
2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

2.1.Изпълнителят се задължава да изпълни със свои ръководни и изпълнителски кадри 

предмета на услугата в срок и със съответното качество, съгласно Обем - Приложение 

№ 1 и технически условия  - Приложение №2.  
2.2. Да изпълни със свои ръководни и изпълнителски кадри и наличните си оборудване 
и техника дейностите по предмета на договора  в съответствие с обемите, сроковете и 
изискванията на Възложителя. 
2.3. При   извършване   на   работата   да   не   назначава   хора,   които   са   в 
трудовоправни отношения с централата. 
2.4.Изпълнителят се задължава да съхранява и опазва машините и съоръженията от 

приемането им за ремонт  до предаването им на Възложителя. 

2.5.Изпълнителят се задължава след всяко завършване на работа да почиства работната 

площадка и съоръжения, по които работи,  и да не допуска разхвърляне на материали, 

резервни части или отпадъци. 

2.6. Изпълнителят се задължава да опазва от повреди и замърсявания останалите 

съоръжения в централата. При причиняване на повреди и замърсявания, същите се 

отстраняват за сметка на Изпълнителя. 

2.7.Изпълнителят се задължава да осигури персонала си с отличителни знаци на 

фирмата. 

2.8.Изпълнителят се задължава при изпълнение на предмета на услугата, да не 

назначава хора, които са в трудово правни отношения с централата. Същото се отнася и 

при договаряне с подизпълнители. 
2.9. Изпълнителят се задължава да осигури собствено и технически средства 
необходими за извършване на услугата. 
2.10. Задължава се при документирането на сделките /фактурирането/ да спазва 
изискванията на чл. 113 от ЗДДС и чл. 4 от Закона за счетоводството. 
2.11. Задължава се да се запознае с Указания за реда и последователността при 
подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на 
територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, публикувани на интернет страницата 
на дружеството (www.tpp2.com, Профил на купувача) и да изпълни изискванията им. 
2.12. В еднодневен срок от подписване на договора да осъществи контакт с 
отговорника по договора и с негово съдействие да съгласува с компетентните лица на 
Възложителя от отдели „Сигурност и управление при кризи”, „Безопасност и здраве 
при работа”, „Технически контрол и качество” и „Екология”, както и РСПБЗН, 
необходимостта от представяне на документи за допускане до работа на територията на 
дружеството. Компетентните лица съгласуват подготвените от Изпълнителя документи 
и при липса на забележки подписват Протокол за проверка на документи за 
допускане до работа. 
2.13.В случай че Териториална дирекция “Национална сигурност”, гр. Стара Загора не 
издаде разрешение за работа или извършване на конкретно възложена задача на лице – 
работник или служител на Изпълнителя, Изпълнителят се задължава да го замени, като 
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предложи на Възложителя друго лице, притежаващо равностойна квалификация и опит, 
което също подлежи на проучване по горния ред.  
2.14. Изпълнителят е длъжен да уведоми възложителя за всякакви промени в 
предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 
2.15. Изпълнителят и подизпълнителя/и при изпълнението на договорите за обществени 
поръчки са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с 
опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни 
споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово 
право съгласно приложение №10 от ЗОП. 
 
VI. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 
1.Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на законната лихва за забава, 
върху неиздължената сума на ден при забава на плащания по договора, но не повече от 5 
% от стойността на забавената сума. Максималният размер на дължимите от 
Възложителя на това основание неустойки за забава се ограничава до 5 % от стойността 
на договора. 
2.При забава изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за забава върху 
стойността на забавеното изпълнение, но не повече от 5% от стойността на договора. 
3. При неточно изпълнение изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% от стойността 
на договора за всеки установен случай на неточно изпълнение.  
4.При пълно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителят дължи 
неустойка в размер на 20% от стойността на договора. 
5.Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото и да 
търси обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката. 
6.Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде 
спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия или 
бездействия не налага предвидените в договора санкции и неустойки за определен от 
него период. 
7.Изпълнителят се съгласява да удовлетвори претенциите на Възложителя за плащане на 
неустойки, настъпили в резултата на негово неизпълнение произтичащо от настоящият 
договор. Възложителят се задължава при възникване на претенция да уведоми писмено 
Изпълнителя. Уведомлението трябва да бъде мотивирано по основание и размер. 
8.В случаите на т.8 от текущия Раздел, Възложителят извършва прихващане между 
двете насрещни вземания, които се погасяват до размера на по-малкото, като клаузата 
произвежда правно действие при условие, че между страните съществуват насрещни, 
еднородни, заместими и изискуеми вземания. 
 
 
VII. ФОРСМАЖОР 
1.Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнения на 
техните договорни задължения в случай, че невъзможността за изпълнение е следствие 
на събитие извън техния контрол, или в случай, че тези обстоятелства са упражнили 
непосредствено влияние върху изпълнението на този договор. В случай на възникване 
на такива форсмажорни обстоятелства съответните срокове се удължават с времето на 
действие на тези обстоятелства.  
2.Всяка една от страните е длъжна да уведоми съответно другата страна за 
настъпването и прекратяването на форсмажорното събитие в 7 дневен срок от 
възникването и края на събитието, независимо от характера на събитието. 
Уведомяването трябва да е потвърдено от Българската търговско-промишлена палата. 
В случая намира приложение чл. 306 от ТЗ. 
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VIII. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 
1.Всички спорове породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, 
изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в Договора или 
приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ако не могат да бъдат решени 
между страните се решават от компетентния съд. 
IХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
1. При наличие на “форсмажор”, или друго събитие, двете страни могат да се 
споразумеят за прекратяване на договора. 
2. Възложителят може да прекрати договора с едностранно 7-дневно писмено 
предизвестие, както и в следните случаи: 
- На основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 
3. Когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която 
отговаря, Възложителят може да прекрати Договора със тридневно писмено 
предизвестие. Неустойките по Раздел VI остават дължими. 
4. Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие на основание чл. 73, 
т.1 от ППЗОП. 
 
Х. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 
1.Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия договор 

от лицата, представляващи Изпълнителя, съгласно чл.40 от ППЗОП. Данните се 

обработват на законово основание, съгласно чл.112 във връзка с чл.67, ал.6 и чл.58 от 

ЗОП. 

2.Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор 

за физическите лица, изпълняващи предмета на договора на територията на „ТЕЦ 

Марица изток 2“ ЕАД. Данните се обработват на законово основание, съгласно ЗДАНС 

и ППЗДАНС и при спазване Указания за реда и последователността при подготовка на 

документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „ТЕЦ 

Марица изток 2” ЕАД.  

3.Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален начин, в 

съответствие с приложимото право и настоящия договор, като прилага необходимите 

умения, грижа, старание и подходящо ниво на техническите и организационните 

стандарти за сигурност на данните. 

4. Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по договора на 

трета страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите на сключване и 

изпълнение на настоящия договор, като трябва да е в съответствие с приложимото 

законодателство, по-специално чл.25 и 26 на ОРЗД.   

5.Когато това се изисква, съгласно приложимото законодателство, всяка от страните 

информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на лични данни, 

съгласно настоящия договор. Получателят на данни незабавно уведомява разкриващата 

данни страна относно всякакви искания, възражения или всякакви други запитвания от 

субектите на данните по силата на приложимите закони относно обработването на 

лични данни, които могат да породят правно задължение или отговорност, или да 

засегнат по друг начин законните интереси на разкриващата данните страна.  

6. Страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на нарушаване 

на сигурността на лични данни или при искания на субекти на данни, надзорни органи 

или други трети страни, при условие, че събитието се отнася до обработването на 
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лични данни и може да породи правно задължение или отговорност или да засегне по 

друг начин законните интереси на другата страна.  

 
ХI. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
1.Договорът влиза в сила от датата на неговото сключване. 
2.Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка 
страна, при спазване на общите изисквания на Търговския закон, Закона за 
задълженията и договорите и Закона за обществените поръчки. 
3.По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящият договор, 
Изпълнителят се обръща към отговорника на договора, указан по-долу. 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                  ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
   Изп. директор:…../п/…….              Управител:…../п/…… 
            инж.Ж. Динчев                                                                       Живко Стоянов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отг. по договора:…../п/……. 
                      инж. Димитър Мутафчиев, тел.: 042/66 28 52 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 
 

О Б Е М 
ремонт на водоохладителна кула тип „Хамон“ 

№ 
по  
ред 

Наименование на дейността 
мярк
а 

к-во 

 Един. 
цена, в 
лв. без 
ДДС 

Обща 
цена, в 
лв. без 
ДДС 

1 Демонтаж на захранващ тръбопровод      
1.1. ø1020 х 9мм            м 48 60.00 2880.00 

1.2  ø920 х 8мм            м 48 60.00 2880.00 

1.3  ø820 х 8мм            м 48 58.00 2784.00 
1.4  ø530 х 6мм            м 120 56.00 6720.00 

2 
Подмяна на участък от L=1000мм от вертикален  
тръбопровод ø426 х 6мм  /от връзката със 
захранващ тръбопровод нагоре/  

бр. 12 288.00 3456.00 

3 
Демонтаж на хамути, крепящи захранващия 
пръстен.       

бр. 42 25.00 1050.00 

4 
Монтаж на нов захранващ тръбопровод ø1020 х 
9мм            

м 264 118.00 31152.00 

5 
Изработка с материал на Изпълнителя на нови 
хамути за тръба ø1020 х 9мм            

бр. 42 137.00 5754.00 

6 Монтаж на нови хамути за тръба ø1020 х 9мм            бр. 42 40.00 1680.00 

7 

Обмазване с антикорозионно покритие /доставка от 
Изпълнителя/ на новите хамути  и 
новомонтираните тръбопроводи в зоната на 
заварените съединения. 

м2 100 20.00 2000.00 

8 
Подмяна на носещи елементи на тръбопроводи във  
водоохладителна кула тип „Хамон“ 

бр. 211 40.00 8440.00 

 Обща стойност в лева без ДДС    68796.00 

Забележка:  
1. Задължение на Възложителя е доставката на: 

 Новите тръби ø1020 х 9 х 12000мм и  ø426 х 10   
 211 бр. твърди подвески 
 Механизация – автокран за монтажни и демонтажни дейности. 
 Извозване на металните отпадъци до склад „ Втора употреба“. 

2. Присъединяването на тръбите ø1020 х 9мм  да се извършва под ъгъл 165°11'38". 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                  ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
   Изп. директор:…../п/…….                      Управител:…../п/……. 
            инж.Ж. Динчев                                                                     Живко Стоянов  
 
Отг. по договора:…../п/……. 

инж. Димитър Мутафчиев, тел.: 042/66 28 52 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ 
 

„Ремонт на охладителна кула тип Хамон“. 
 

 

1. Описание 

Ремонтът се  извършва планово, съгласно ремонтната програма на „ТЕЦ 

Марица Изток2”ЕАД за 2019г. Обемът на ремонтните работи (Приложение 

1) е съставен в съответствие с необходимостта за осигуряване на надеждна  

работа на ремонтираните съоръжения до следващия планов ремонт и 

възстановяване на техните проектни технико-икономически показатели. 

2. Технически и технологични изисквания. 

2.1. Ремонт на охладителна кула тип „Хамон“ : 

2.1.1. Ремонт на захранващ тръбопровод на противообледенителната 

завеса: Демонтаж на захранващ тръбопровод на противообледенителната 

завеса и изваждане извън басейна на охладителната кула. 

Присъединяването на тръбите ø1020 х 9мм  да се извършва под ъгъл 

165°11'38.  

Монтаж и присъединяване на участък от L=1000мм от вертикален  

тръбопровод ø426 х 6мм -12бр. (от връзката със захранващ тръбопровод 

нагоре). ". Изработка и монтаж на нови хамути за тръба ø1020 х 9мм - 42 

бр. Зачистване до метален блясък на всички заварени съединения преди 

обмазване против корозия. Обмазване с антикорозионно покритие на 

новите хамути  и новомонтираните тръбопроводи в зоната на заварените 

съединения -100 м2. След завършване на работа да се извърши 

хидравлично изпитване на захранващия тръбопровод на 

противообледенителната завеса с пожарна вода.                        

2.1.2. Ремонт на  твърди подвески на тръбопроводи в охладителна кула 
тип „Хамон“ : Състои се в подмяна на силно износени от корозия и/или 
скъсани твърди подвески (или елементи на подвески: окачвачи и 
хамути/обици/) на етернитовите тръбопроводи (външни диаметри Ø300, 
Ø250, Ø200, Ø150) във водоохладителната кула с цел възстановяване на 
тяхната цялост и възстановяване проектното положение на 
тръбопроводите, ако се констатира провисване , в следствие на скъсани 
подвески. 
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В предвид високата пожароопасност при изпълнението на тези ремонтни 
работи е забранено извършването на огневи работи и на това основание 
следва да се използват подходящи инструменти и приспособления. В тази 
връзка технологичните прихватки /заварки/ на хамутите следва да се 
отстранят на подходящо за целта място извън района на 
водоохладителната кула. Отново в тази връзка след монтаж на новите 
хамути на съответния тръбопровод е предвидено същите да се сглобят чрез 
монтажа на 2бр. скрепителни болтове М8мм или М10мм, в зависимост от 
диаметъра на тръбопровода, след което да се свърже хамута /обицата/ към 
съответния окачвач. 
 

3. Критерии за оценка качеството на ремонта: 

 Плътност на всички заварени съединения. 
 Възстановяване цялостта на дефектованите за ремонт твърди подвески. 
 Възстановяване проектното положение на тръбопроводите след ремонт 

на подвеските. 
 Постигане на проектните технико-икономически показатели на 

съоръженията. 
 

4. Особености относно начина на приемане изпълнението на услугата 

– изпитанията на съоръженията и документите, които ще се оформят при 

изпълнение предмета на поръчката.  

 

4.1.Документи, касаещи организацията на ремонта 

4.1.1.Преди започване на ремонтните работи 

-  Протокол за предаване на обект за извършване на ремонт - ОД 7.1.3-1-

123-36 

 4.1.2.След завършване на ремонтните работи 

- Протокол за за приемане на обект след извършване на  ремонт - ОД 7.1.3-
1-123-17 

-  Протокол за приемане за приемане чистотата на районите след 
извършване на  ремонт -  ОД 7.1.3-1-123-28 
-  Протокол за  приемане на стълби, площадки и парапети на  обект след 
извършен ремонт - ОД 7.1.3-1-123-30 

-Акт №1 за извършени и приети ремонтни работи на обект след извършен  

ремонт -  ОД 7.1.3-1-123-18 

- Акт за завършена работа ОД 7.1.3-1-123-25 

- Протокол за окончателно извършен обем  - ОД 7.1.3-1-123-47 

4.1.3.Документи, касаещи  ремонта 
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 Констативен протокол 

 Акт за извършена работа 

5.Документи, необходими за започване на работа 

 5.1.От РУПБС се получават необходимите документи за извършване на 

огневи работи (рязане с ъглошлайф, заваряване), както и необходимите 

разяснения и коментари. 

 5.2. От отдел ОБЗР се получават всички необходими документи, 

изисквани  по техническа безопасност и здравословни условия на труд 

със съответните коментари и пояснения. 

 5.3.От отговорника по договора се получават необходимити документи 

по опазване на околната среда и разделно събиране на отпадъците. 

     5.4.  Списък на персонала, който ще участва в изпълнението на 

поръчката; 

     5.5. График за изпълнение предмета на поръчката. 

     5.6. План за осигуряване на качеството, съгласуван с отговорника по 

договора и отдел ОТКК. 

 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                  ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
        Изп. директор:…../п/…….                  Управител:…../п/……. 
                инж.Ж. Динчев                                                                   Живко Стоянов  

 

 
Отг. по договора:…../п/……. 

инж. Димитър Мутафчиев, тел.: 042/66 28 52 
 


