
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ВИКТОРИЯ" ЕООД, ГР. СОФИЯ 
ПРЕДМЕТ: „Услуга по извършване на празнични илюминации за 
нуждите на Община Велико Търново" 

Д О Г О В О Р 
На основание чл. lOle, ал.1 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП 

Днес .../Й»?Гг-.?/'..2015 г. в град Велико Търново, между: 

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", с адрес: 
град Велико Търново, пл. "Майка България" № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, 
представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ - Кмет на Общината, от една страна 

и 

2. „ВИКТОРИЯ" ЕООД, гр. София, наричано по-долу "ИЗПЪЛНИТЕЛ", със 
седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Дж. Ваучер" 100, адрес за 
кореспонденция: гр. София, бул. „Рожен" № 35, Стоков базар „Илиенци", магазин Б - 1, 
тел/факс: 02/917 76 52, 0886/271 091, 0886/271 093, e-mail: victorialtdbg@abv.bg, 
БУЛСТАТ/ЕИК: 121178377, представлявана от Димитър Атанасов Йорданов -
управител, от друга страна 

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО: 

I. ПРЕДМЕТ, ЦЕНИ И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши празнични 
илюминации за нуждите на Община Велико Търново на дати и места, указани от 
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отделно за всяко събитие, съгласно представената 
оферта за конкретното събитие, неразделна част от настоящия договор. 
(2) Офертата се одобрява от представител на Възложителя. Възложителят в нарочно 
писмо възлага изпълнението на илюминациите. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложената услуга с обем и 
характеристики, съгласно представената оферта и указанията на възложителя. 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои 
ресурси и персонал. 
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за извършени работи, ако са в следствие на: 

1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от указанията на представителите 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. Нарушаване на законодателството във връзка с извършваната дейност. 
3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци на извършените 

работи. 

Чл.2(1) Този договор се сключва за срок от 1 /една/ година. Ако преди изтичане на 
този срок бъде достигнат прага по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП - 66 000.00 /шестдесет и 
шест хиляди/ лева без ДДС, договорът се прекратява предсрочно. 

mailto:victorialtdbg@abv.bg
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II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.5(1) ВЪЗЛОЖИГЕЛЯТ е длъжен да подсигури средства за разплащане на 
извършената услуга по договора и да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно постигнатите 
договорености. 
(2) Възложителят е длъжен : 

1. да укаже мястото на изпълнение на възложеното с този договор 
2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до мястото на изпълнение на 

възложеното с този договор 
3. да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената услуга, ако тя отговаря на 

необходимото качество 
4. чрез свой представител да участва при подписване на протокола за изпълнението 

на възложеното с този договор 
5. при точно и пълно и изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена. 

Чл.6(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да изисква в определен от него 
срок, и да получава отчетна информация относно хода на изпълнение на настоящият 
договор и да следи за спазването на нормативните и техническите изисквания от страна 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол по изпълнението на този 
договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи услугата във вида и срока, указани от 
неговите представители. 
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да възложи при необходимост нови условия за изпълнение 
на услугата по чл.1, за което уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да възложи при необходимост и други услуги, свързани с 
предмета на поръчката. Общата стойност на договора не трябва да надвишава 
сумата 66 000,00 /шестдесет и шест хиляди/ лева без ДДС. 
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(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава задължителни указания относно последователността на 
извършване на работите по изпълнение на възложеното с този договор и относно 
сроковете и часовете за тяхното изпълнение. 
Чл.3(1) Извършената работа ш;е се удостоверява с протокол, подписан от Изпълнителя 
и представител на Възложителя, с посочване на мероприятието и направените разходи. 
(2) Липсата на изпълнение или каквато и да е форма на неизпълнение от страна на 
Изпълнителя, се удостоверява с двустранно подписан протокол между страните, а при 
отказ от страна на Изпълнителя - с констативен протокол, подписан от двама 
свидетели. 

Чл.4(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ получава възнаграждение по единични цени, съгласно 
представената оферта, неразделна част от договора. 
(2) Аванс в размер 0 % от стойността на конкретното събитие възложено с 
Възлагателно писмо. 
(2) Възнаграждението се заплаща в срок до 30 /тридесет/ дни след подписване на 
протокол и одобряване на фактурата. 
(3) Договорената от страните сума покрива стойността на извършената от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ услуга, и включва дейности съгласно представената оферта, 
неразделна част от договора. 
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Чл.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
8.1 да положи необходимата грижа за качественото извършване на услугата - да изпълни 
поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
8.2 да изпълни работата така, че тя да бъде годна за предвиденото в договора 
предназначение и отговаря за доброто качество на същата. 
8.3 стриктно да се придържа към предмета на поръчката, както и да спазва всички 
указания, давани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
8.4 да извърши услугата в уговорения вид и срок; 
8.5 да не разгласява по какъвто и да е начин информацията, предоставена му от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или станала му известна във връзка или по повод извършването на 
услугата; 
8.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гарантира, че няма да разпространява на трети лица факти, данни, 
обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
и станала му известна по време и във връзка с изпълнението на този договор. 

Чл.9(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури извършването на услугата в 
посоченият в чл. 2 срок. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя информация за хода на работата и 
стадият на изпълнението при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ. 

Чл. 10 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва и съдейства за своевременното съставяне 
и подписване на протоколите за изпълнението по договора. 

Чл.П Разпорежданията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.12 Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи не подлежат на заплащане. 

Чл.13(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец 
и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на изпълнението на този договор 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва Законът за оръжията, боеприпасите, взривните 
вещества и пиротехническите изделия и цялото действащо в страната законодателство, 
касаещо предмета на поръчката, техниката на безопасността на труда. 
(2) При неизпълнение на задълженията по този договор или произтичащи от закона, 
както и при неточно изпълнение, поради причини за които някоя от страните отговаря, 
неизправната страна носи отговорност съобразно чл. 79 - 98 от Закона за задълженията 
и договорите. 
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Ш. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение, при точно и 
пълно изпълнение на задълженията си по този договор. 
7.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже представянето на спектаклите, без да носи 
отговорност за това, при възникнала непреодолима сила и форсмажорни обстоятелства, 
непозволяващи нормалното провеждане на съответния спектакъл, като преди това 
своевременно уведоми Възложителя за това. 
7.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие 
за изпълнение на работата. 
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V. ОТГОВОРНОСТ и САНКЦИИ 

Чл.17(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на 
ангажираните от него лица за изпълнение на възложеното. 
(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако 
извършената работа има недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска 
съответно намаление на възнаграждението или да търси/удържи неустойка от него в 
размер на 10 % от стойността на възложеното. 
(3) Ако стане ясно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да изпълни възложеното или няма да го 
изпълни в уговорения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора с писмено 
предизвестие и да търси неустойка в размер на 10 % от стойността на възложеното до 
момента, независимо от размера на действително претърпените вреди. В този случай 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение. 
(4) В случай на непровеждане на илюминациите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на 
възнаграждение. Наред с това ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % от 
стойността на възложеното, независимо от размера на действително претърпените 
вреди, в писмено определен от Възложителя срок. 
(5) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение и 
на заплащане на разходите по изпълнението и дължи връщане на авансово получени 
суми по договора, в случай на получени такива в писмено определен от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. 

Чл.18 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси/удържи неустойка в размер на 10 % от 
стойността на възложеното, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 
1. при извършване на възложените работи се е отклонил съществено от уговореното в 
този договор; 
2. извършил е възложените работи с много ниско качество; 
3. при извършване на възложените работи се отклонил от указанията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
4. не е изпълнил други задължения по договора. 
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Чл.14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор. 

Чл.15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване 
на работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата 
документация, от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове или от 
указанията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

IV. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА 

Чл.16 Извършването на работата се удостоверява с двустранно подписан констативен 
протокол. 
16.1 Липсата на изпълнение или каквато и да е форма на неизпълнение от страна на 
Изпълнителя, се удостоверява с двустранно подписан протокол между страните, а при 
отказ от страна на Изпълнителя - с констативен протокол, подписан от двама 
свидетели. 
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VH. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл.22 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или 
във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно 
действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, 
неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като 
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Чл. 19 При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същата ще се третира 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като отказ от изпълнение по договора. В този случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора с писмено предизвестие и може да търси 
неустойка в размер на 10 % от стойността на възложеното. 

Чл.20(1) Некачествено изпълнение на работите от страна на Изпълнителя, липсата на 
изпълнение или друго неизпълнение по договора се удостоверява с двустранно 
подписан протокол между страните, а при отказ от страна на Изпълнителя - с 
констативен протокол /подписан от двама свидетели/ и представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(2) Санкциите и неустойките, предвидени в този договор, не отменят правото на 
изправната страна по договора да търси обезщетение от виновната страна за 
претърпени вреди във връзка с неизпълнение на условията и/или разпоредбите на този 
договор, надвишаващи размера на неустойката. 

VL ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.21(1) Настоящият договор може да бъде прекратен: 
1. По взаимно съгласие. 
2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по 

договора с писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната 
страна заплаща дължимите поради забавеното или некачествено или друго 
неизпълнение неустойки в 3 /три/ дневен срок от прекратяване на договора. 

3. С изпълнение на възложеното с договора и заплащане на 
възнаграждението. 

4. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с писмено предизвестие, като 
заплаща действително извършената работа до момента на прекратяването. 
(2) Договорът се прекратява с изтичане на срока по чл. 2, ал.1 от настоящия договор 
или при достигане на прага по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП - 66 000.00 /шестдесет и шест 
хиляди/ лева без ДДС 
(3) При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият връща 
предоставения аванс, ако такъв е предоставен, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 
заплащане на възнаграждение и разноски. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на 
обезщетение в размер на законовите лихви от дължимата сума /авансово получената 
сума/, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я върне в определеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
срок. 
(4) Във всички случаи на прекратяване или разваляне на договора поради неизпълнение 
от страна на Изпълнителя, той няма право на възнаграждение и дължи връщането му. 
Наред с това ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на 
възложеното до момента, в писмено определен от Възложителя срок, освен ако 
неизпълнението се дължи на непреодолима сила. При забава на дължимите суми се 
дължи законна лихва. 



„Услуга no извършване на празнични илюминации за нуждите на Община Велико Търново" 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИНЖ.ДАНИЕЛ ПАНОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕШКФ-ТЪВНОЮ^ 

ИЗПЪЛНИХ 

Даниела Данчева ^ 
Началник отдел „Бюджет" 

Съгласували: 
Десислава Йонкова 
Директор Дирекция^^Йравна" 

Надя Петрова 

Директор Дирекдйя „ОСОП 

Нелина Църова 

Директор Дирекция „Култура и Т]у|)изъм" 

Илка Тодорови 
Гл. счетоводри^л^Култура и Туризъм" 

у I 

Страница б от 6 

страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие 
спорът се отнася за решаване пред компетентния съд. 

Чл.23 Ниш:ожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително 
уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

Неразделна част от настоящия договор е представената оферта от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Този договор се съставр^^в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 
страните. 
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Образец № 2 

r 

ТЕХНИЧЕСКО ПР 

Настоящата оферта е подадена от 

/наименование на участника/ 

и подписано от ^^^/ .^г^Г^ 
/трите имена и ЕГН/ 

в качеството му на 

Уважаеми членове на Комисията, 

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: „Услуга по извършване 
на празнични илюминации за нуждите на Община Велико Търново" при условията, 
посочени в публичната покана и приети от нас. 

2. Приемаме да се счи] 
• • •• / • • • • • • 

крайния срок за получаване на офертата. 

, обвързани от предложенията направени с офертата, до изтичане на 
— / месеца (не по-малък от 2 месеца), считано от 

3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с 
направените от нас предложения в срок от 1 /една/ година. Ако преди изтичане на този срок 
бъде достигнат прага по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП - 66000.00 /шестдесет и шест хиляди/ лева 
без ДДС, договорът се прекратява предсрочно. 

4. Техническо предложение, съдържащо предлаганата организация за изпълнението, 
план/подход за организацията и реализация на работите: 

'... Щ^^:^^^^^:'^^^ ...'' .... <?ifi^...'. ./^f^f^.^^i^'^^ 
... M^^.'?r:h^^?rp..j^... /^ i^?i^i^?> . у. . ^ ^ . ^ C L - . . . . . .... <S.. 

£?2^d^.... .'h^ ЛХ.-^г^^^.й^ЗШ...... S^r*?:^.... U./k^.<^^?:f:^ 

j . ^ w f f ^ . . . . ....'^/^^гй^.й^Х^^з-^»,^^^ Q..-^... ^M^h?r. 

X ^ ^ . . .^/H^.fb^:r^<&^^*^f^r:e-.^i^<^^ ^ ^ ^ d ^ . t7H9Tr^ 4?- i^ i&r>a.^-ew, 
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?.«?̂ t: ki^^:., 

. /n^, ^г^^фтг.^^яЛ ... jd<^gr^:4j^-<^^.4i^/^u-./:^<^?»«^Ь»ЖТ7 <£... 

^^^7(j\...Srri^....j^<^'-aA<^ii/!t^'^^ 

'-Й^. .г4??п9>„. .f... . . . . . . 
.^r^..^.^ Jr€,<^... 

T ^ < ? r r . S ^ ^ J i 3 3 . ^ r i £ i J r i ^ ^ ^ . . . . 

/?^^^r:^.^^^./rp^i-c^^4.4-,^ii^ ?:fr.SrW.e/ydZ^........ ~ ^ ^ й г < ? . < ^ . ^ ч ^ ^ ^ « ^ , ^ . 

... .f.c^:>£..... rr:iZ^J!r^:^i^J-^. /• i 

По T.4 участникът посочва информацията необходима за оценка на офертатал^покйзател „Т" от 
методиката за икономически най-изгодна оферта (Приложение 1). 
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Списък на допълнителните материали използвани при подготовката на 
пиротехниката: 

1. Електрически запалки - 2-3 лв./бр. 
2. Пиротехнически фитил -50 лв./ролка 
3. Изолирбанд-2лв./бр. 
4. Гафер-8 лв./ролка 
5. Скоч-2 лв./ролка 
6. Пластмасови опашки-7 лв./пакет 
7. Найлонови пликове, тел, пирони и др. 
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Образец № 3 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ / 

За обществена поръчка с предмет: „Услуга по извършване на празнични илюминации за 
нуждите на Община Велико Търново" 

ОТ: ВИКТОРИЯ ЕООД 
(наименование на участника) 

с адрес: гр. София, бул. „Джеймс Ваучер" 100 

тел.: 0886 271 093, факс: , e-mail: victorialtdbg@abv.bg 
ЕИК/БУЛСТАТ: 121178377, 

Регистрация по ЗДЦС: BG 121178377 

Разплащателна сметка: 

IB AN сметка 

BIC код на банката 

Банка: Уникредит булбанк АД 
Град/клон/офис: София 

Адрес на банката:. 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА, 

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената чрез 
публична покана обществена поръчка с предмет: „Услуга по извършване на празнични 
илюминации за нуждите на Община Велико Търново" 

Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок. 

1. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната 
банкова сметка: 
2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури. 

3. Предлагаме възнаграждение за изпълнение на услугата, както следва: 

1. Материали: 

За фонтани: 
Височина 1 м - 0.70 лева без ДДС за 1 бр. 

mailto:victorialtdbg@abv.bg
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/ / лева с ДДС за 1 бр. 

За водопади: 

Дължина 5-6 метра, времетраене 30 сек. - 3.40 лева без ДДС за 1 бр. 

/ / лева с ДДС за 1 бр. 

За римски свещи: 

10 изстрела 25 мм - 0.60 лева без ДДС за 1 бр. 

/ / лева с ДДС за 1 бр. 

За пиробатерии: 

50 изстрела 25 мм - 24.00 лева без ДДС за 1 бр. 

/ / лева с ДДС за 1 бр. 

За звездни кълба: 

2 инча (50 мм) - 0.85 лева без ДДС за 1 бр. 

/ / лева с ДДС за 1 бр. 

За други материали - представя се пълна ценова листа 

2. За художествен проект: 

4.00 ЛВ./ЧЧ без ДДС 

/ /лв . /ччсДДС. 

3. За хореография: 

2.00 ЛВ./ЧЧ без ДДС 

/ / Л В . / Ч Ч С ДДС. 

4. За труд: 

3.00 ЛВ./ЧЧ без ДДС 

/ / ЛВ. /ЧЧ с ДДС. 

5. За транспорт: 

Товарен автомобил по АДР 12 куб.м - до 1.5 т разход на гориво 10.5/100 - 0.23 лв./км без 

ДДС 

/ / лв./км с ДДС. 



Общ сбор от цените за предлаганите материали и дейности : 
38.78 лева без ДДС 

/ / лева с ДДС. 

4. Аванс: 0 % (не повече от 40 %) от стойността на конкретното събитие, платим в срок 
след възлагане с Възлагателно писмо; 

5. Окончателно плащане в срок до 30 (тридесет) дни след одобряване на фактурата и 
двустранно подписан протокол за извършените услуги. 

6. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без 
ДДС. 

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в 
съответствие с изискванията на документацията. При установяване на аритметична грешка, 
комисията извършва съответните действия по изчисляването и вписва аритметично вярната 
стойност. При несъответствие между цифровото и изписаното с дзгми възнаграждение ще се 
взема предвид изписаното с думи. 

Посоченото възнаграждение включва: 

Пощпи^и^^11^ат: Wf. / 

5» 
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