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Д О Г О В О Р 

  

 № ДД-54/01.06.2017 г.  

 

 

Днес, 01.06.2017 г. в гр. София, между: 

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР (АГКК), със седалище: 

гр. София, ул. “Мусала” № 1, ЕИК 130362903, представлявана от ИНЖ. МИМА ЧАЛЕВА – 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР и САМУИЛ ДРАГАНОВ – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ, 

наричана накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна  

и 

 

АЛБЕНА ГРИГОРОВА ГРИГОРОВА, притежаваща л.к. № ........................../22.03.2011 г. 

изд. от МВР-Русе и ЕГН-................................., адрес: гр.Русе 7000, ул. „Хан Омуртаг“ № 33, ет.4, 

ап.10, наричана по-нататък в настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

 

на основание чл. 112 от Закон за обществени поръчки (ЗОП) и Решение  

№ РД-19-9/27.04.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК за извършено класиране и 

определяне на изпълнител се сключи настоящия договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА 

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

обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите 

на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и нейните регионални структури - 

Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК)“ по обособена позиция № 14: 

„Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК Русе, съгласно 

Техническата спецификация - Приложение № 1, Техническото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2 и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - 

Приложение № 3, неразделна част от настоящия договор. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да срока на 
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действие на договора и срещу възнаграждение да извършва дейнoстите съглсно Техническата 

спецификация - Приложение № 1. 

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на услугата, предмет на договора е 24 /двадесет и четири/ 

месеца.  

(2) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3. (1) Обща стойност на договора е в размер на 19 200 (деветнадесет хиляди и двеста) 

лева. 

 (2) Двустранно подписания приемо-предавателен протокол за извършената работа се 

представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на отговорното лице за изпълнение по договора за заверка в 

последния работен ден от месеца. 

 (3) Стойността на възнаграждението за месеца се изплаща в срок от десет дни от 

представяне и приемане на двустранно подписания приемо-предавателен протокол за 

извършената работа. 

Чл. 4. Всички плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват по банков път, в срок 

до десет работни дни, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД; 

IBAN: BG62FINV91501015747314; 

ВIС: FINVBGSF;  

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 5. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 384 (триста осемдесет и 

четири) лева, равняващи се на 2 % (два процента) от финансовия ресурс по договора без включен 

ДДС и се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди подписване на договора. 

(2) Гаранцията се предоставя под формата на банкова гаранция, депозит по банкова 

сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или застраховка, за което представя съответен документ в оригинал 

преди сключване на договора. 

(3) Гаранцията по ал. 1 се освобождава в срок от 30 (тридесет) работни дни изцяло или 

частично, в случай че са упражнени правата по нея, след изтичане срока на договора без се 

дължат лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение на 

договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за 

решаване от компетентен съд; 
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  (2) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора в съответствие с 

разпоредбите на ЗОП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция 

(в приложимите случаи). 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои/задържи гаранцията за изпълнение, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни и/или изпълни частично или некачествено задълженията си по 

този договор или забави тяхното изпълнение. При прекратяване дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

или при обявяването му в несъстоятелност, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои/задържи 

гаранцията за изпълнение. 

Чл. 7. (1) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума то тя се внася по 

банкова сметка:  

БАНКА: БНБ;  

BIC: BNBGBGSD 

IBAN: BG47 BNBG 9661 3300 1104 03 
(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банкова гаранция, същата следва да бъде 

безусловна, неотменяема, непрехвърляема, покриваща 100% от стойността на договора. Срокът 

на действие на гаранцията обезпечаваща изпълнението следва да надвишава срока на действие на 

договора с 30 (тридесет) дни. 

(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере като форма на гаранция за обезпечаване на 

изпълнението застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, тя следва да бъде предварително одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да 

отговаря на следните условия: 

- Застрахователна сума – пълната стойност на договора; 

- Лимит на отговорност – пълната стойност на договора; 

- Застраховката да бъде сключена конкретно за настоящия договор;  

- Застрахована дейност: „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на 

Агенция по геодезия, картография и кадасър (АГКК) и нейните регионални структури - 

Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК)“; 

- Период на полицата – срока на действие на договора;  

- Застрахователното дружество да не се освобождава от отговорност за възстановяване на 

щети, настъпили поради неправилни или некачествено изпълнени работи от Застрахования; 

- При фалит или ликвидация на Застрахования да не се освобождава Дружеството от 

поетите по полицата задължения до изтичане на уговорения в полицата срок; 

- Застраховката да не може да бъде прекратена преди изтичане на първоначално 

уговорения в полицата срок или той да бъде променен без писменото съгласие на Възложителя; 

- Застрахователната премия да е внесена изцяло при подписване на застрахователния 
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договор. 

IV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 8. Място на изпълнение на услугите по този договор е територията на Република 

България. 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:  

1. Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като осигури оборудвани места за работа; 

2. Да заверява, чрез отговорника за изпълнение по договора, изработените часове от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. Да приема двустранно подписания приемо-предавателен протокол на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение при условията на този 

договор. 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да ръководи ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез отговорника за изпълнение по договора. 

2. Да получава изпълнението на всички дейности, съгласно създадената организация на 

работа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и изискванията на техническата спецификация 

3.  Да осъществява контрол по всяко време на изпълнение на работата. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава : 

1. Да извърши работата, с дължимата грижа, количествено, качествено и в сроковете, 

съгласно организация на работа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и условията, посочени в Техническата 

спецификация – Приложение № 1 . 

2. Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност за информация и право на контрол по 

всяко време на изпълнение на възложената работата. 

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

2. Да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неговото становище по въпроси, свързани с 

изпълнението на работата. 

3. Да получи уговореното възнаграждение в срока и при условията на този договор. 

 

VI. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА 

Чл. 13. (1) Ежемесечно се подготвя двустранено подписан приемо-предавателен протокол. 

(2) Протоколът се заверява от отговорното лице по настоящия договор.  
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VІI. ОТГОВОРНОСТИ 

Чл. 14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само за извършената работата. 

(2) За забавено плащане по договора, освен в случаите на обстоятелства независещи от 

него, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.1 % на ден от стойността на дължимото 

плащане, но не повече от 10 % от дължимата сума. 

(3) При пълно неизпълненние на възложената работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността на договора. 

(4) Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако 

тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел. 

 

VІIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 15. Договорът се прекратява: 

1. с изтичане на уговорения срок; 

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

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа. 

6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като изпълнените до момента на прекратяване на договора услуги се 

заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при реда и условията на настоящия договор. 

7. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с едномесечно предизвестие, в случаите на 

съществено неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

  

IX. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да внася всички данъци и осигурителни вноски, за своя 

сметка.  

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да разпространява, използва за други цели и да 

извършва услуги на трети лица, ползвайки получената информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в хода 

на своята работа. 

Чл. 18. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява 

информация, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. 

Чл. 19. Не се допуска ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по този договор да възложи изпълнението му 

на друг изпълнител. 

Чл. 20. (1) Всички съобщения между страните, във връзка с настоящия договор следва да 

бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, 1618, кв.”Павлово”, ул.”Мусала” № 1 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Адрес: гр.Русе 7000, ул. „Хан Омуртаг“ № 33, ет.4, ап.10          

(2) Отговорно лице за изпълнение по този договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 



Jluqe: feopru fle'rxor MavyraHcxr.t - A;rbxHocr Haqa;rnur C|KK Pyce, rel.: 0889298171, rlarc:

08218221 45, E-mail: Machuganski.G@cadastre.bg.

(3) Jkue 3a (orrraKr or crpaua na II3IIbJIHIITEJIfl :

Jluqe: Al6ena fpuropoBa, T ereQon: 0885144478, E-mail: albena08O8@abv.bg

(4) IIpa [poMrna Ea aaHHHTe, rrocoqeHrr B [pe,(xoaHara aJrrrHer, BcqKa or crpaHr{Te e rn6xHa

aa yBeIoMx ApyraTa B Tpr.rAHeBeH cpoK oT HacTE[BaHe Ha [rpoMrHaTa.

{.tI. 21. Bctl.IKE ,qonrrHlireJlHo Br3Hr.rKHamr Br[poc[, cJre,q [o,rnEcBaHero Ha.(oroBopa E

cBbp3aHr.r c HeroBoro r{3n6JrHenre, u1e ce peuraBar B Ayx Ha 4o6pa eoal c ABycrpaHur.r rrltcMenu

crIopa3yMeErrr.

Ytr. 22. Ctputlzrre rro Hacrorrqns .qoroBop qe pemaBar cflopoBere, Bb3Hr.rKnallrrr rrprl n no [oBo.(

[3[brHeHuero Ha cblqlls I.IJII.I cB6p3aHr,r c Hero, r.rJrr{ c HeroBoro rbJrKyBaHe, uegefictnu'reluocr,

rreH3[6JrHeHrre, EJru [peKpaTrBaHe IIo B3alr.rMHo ctnracfie r c IIEcMeHr.r cnopa3yMeHHr, a IIpH

HenocTuraHe Ha carJlacue BbIIpoclT ce oTHacr 3a peruaBaHe npeA KoMleTeHTHr,r, cBA rra TepETopr.rrTa

na Peny6:rura Etlraplau no peAa na fpax4ancru, lpoqecyaneH (o.qeKc.

{.n. 23. HepasaeJrHa qacr or Hacrorrqu, ,(oroBop e Texrr,rqecra'ra cneqrrr}uxaqlrr x o$epra Ha

II3NbJIHIITEJTfl.

{st. 24. 3a ueype4entre B Hacrorrqu, AoroBop Blrrpocu ce npr{Jrarar pasuopeg6ure na

Aeftcrnaqoro 3aKoHoaareJrcrBo Ha Pely6n[Ka Burapr,rr.

Hacroctqrrr AoroBop ce r,r3rorBr,r t,t ro.(ttnca n 4na e4noo6pa3nr el€eM[Jrrpa - e,{r,ru 3a

II3IIbJIHI{TE JIA u eryts ga Bb3JIOXI,ITEJLfl .

llpx.noxenur:

flpnnoxeuue ){b 1 - Texsuqecrata ctreq OxKarIru

Ilpaloxexxe i'l! 2 - Texnnqecxoro flpeanoxeHrre

flpr.uoxeuae J'lb 3 - I-{eaonoro

AIEHUIIq UO

[I3TIbJIHIITEJI:

AJIEEHA TPI,IIO

KAPTOI PAOI{fl I,I KAAACTbP

IIHX. MI,IMA qAJIEBA

I,BNbJIHHTENEH AI,IPEKTOP

(-'

Lrasen cqeroBoAmer:

BTT3"TIOXHTE"II:

6



Texnuqecxa cnequ{uxaqun

3a o6oco6enr no3uqrr or J\b 1 Ao ]lb l9

AreHuHrra rro reore3[,t, raprorpaQnr H Kalacr],p (A|KK) ruu MuHncrr,pa Ha
per,oHafiHoro pa3Br'{THe u 6aaroycrpoficraoro e cr3aaaeHa Ha ocHoBaHUe 3aroxa sa Kaaacrr,pa
I..l HMOTHII,T perlrcrlp (3KHp), xofi.ro e B crJra or I rxyapx 2001 r. Arexrrxrra H3rrEJlHflBa
flp,era c perxeH]re Ha Muuucrepcrux cr,aer ,.{r,arocpor{Ha nporpaMa 3a Aei'ocrra ro
ca3AaBaHsro Ha KaAacrparHara Kapra fi KaAacrpaJrHHTe perHcrpr{ (KKKp) ua srpaHara. Karro H

exefoaHo aKD/anH3HpaHa roa}flrrHa npofpaMa.

Areuurlcra no reoae3Hr, raprorpa$ur h KaAacrr,p uua 2g repr.rropHarlHH 3BeHa _
c,r),ar6a no reoAeHr, xaprorpaour H Kaaacr'p (C|KK), pa:noloxeH, B aAMr,rH,c.rparuBH,re
qeuTpoBe na o6lacrn-re.

Cryx6r.rre tro reo.[e3Hr, xaprorpaQlr.r H KaAacrap (C|KK) uuar naxxara ponr, KaKro aa
KolITpoJIfipaT oT cTpaHa sa AfKI{ npaeocnoco6Hrrre [3ntJ.lHlrreJrr,t B rrpoUeca Ha cr,3AaBaHe Ha
KKKP, raxa n rro npueMaHe ua rpafiuxr npoAyrcr.

Krrr4 Hacrosu.u,t MoMeHT B qacr or C|KK r.rua ueo6xo,qnuocT oT eKcrrepTH, KoHTo Ia
loAnoMarar AeiHocrra.

flo rosa saaaHue A.KK e Br,s,,roxnren H ure Bb3rox, Ha Hsnraurre-n, xoirro orrosapr
Ha }r3r.rcKBaHrurra Aa ocHryp}r eKcneprHa floMotrl B pa6orHtr npouec Ha C|KK sa onpeleneH
[epHoA or rpelte. .{eiluocrHTe, u3ucroar{h e6crrepTHa HaMeca ca cBEp3aHr.I c BoAeHe Ha

AeroBoAcrBo u apxltB KIM CIKK, r<aro H3naJlHeHHe Ha nocraBeHu 3aAaqu, orraHH3aun.c Ha

4oxyueHroo6opo.ra A Apyrr..

J. Ocuosflrl aef,Hocrfi;

l. loxyuexrHo oKoMn eKroBane t,t noAper(AaHe Ha Aocxera;
2. AauuurcrparnBHo-TexHlqecKo pqrJru3upaHe na lefiHogrx cBap3aHH c pa6orara

c aoKyMeHTH, qpe: KonupaHe, cKaHHpaHe H KoMnreKroBaHe Ha Marept,lanH n npu6npaHe r
apxHB.

Yc.nyrrre, flperMer Ha nopa{Kara, ce u3BrprrrBar rro.a nprxoro p]KoBoasrBo ]r KoH.r?on

or crpaHa Ha HaqanHnul.rre Ha clorBerHara C|KX. Ha.{arHurlnre Ha CIXK onpeaemr
KoHKperHHTe 3aAaqn h peAa 3a pa6orara Ha eKcnepr[Te no Mecra.



II. Cpom rr Mccro 3a l3ntnrresue Ha noptvrara ra o6oco6ent no:xutr.ltl] I _ 19:

Cpox ra [3rrbJrHeH[e: 24 (aaaaecer u vernpn) Meceua, cqrraHo or narara Ha
noanr,lcBaHe Ha aoroBopa 3a H3nlrHeHfie.

- 3a,lr,,rxrreaeH MHHLTMaJTeH cpok 3a r.r3trr,JlHeHne 3a I Meceq: l6g qonexoqaca.

- YqacrHuxtr cne4Ba Aa l,r3lrr,JtrrrBa MIHHMyM 6 (ruecr) [ocraBeH[ 3aAaq], Ha AeH,
cBrp3aHH C nOCOqeHHTe no_rope gefiHOCrU, npeaocTaBeHr.t oT oTfoBopHoTo Jrr,rue 3a H3naJrHeHHe
no aoroBopa.

Bcaqxu aaHr,un u oclryp:,l.renHi BHocKr 3a peaJrH3lzpaHe npeAMera Ha ycryrara ocraBar
n3uJlno 3a cMeTKa Ha yqacTHr.{Ka.

Hacrorulmo npeanoxeHrre e BaJTHAHo lZ0 lnu or KpafrHfl, cpox 3a noaaaaHe Ha
oQeprrre.

Ilpe4cranauero ua oeepra, ctarpxaura s Tex[uqecxoro [peanoxerrf,e flrn apyr
AoKyMeHT Ha yrracrH[Ka cpox ]a rr3rrLrHeHrre Ha ycrtyrar KoiTo e no_A]rr,r or
oflpeAeneHrrg o1: Bt:.loxl,re,tfl, e ocHoBaHle 3a orcTpaliIlBaHeTo lla To3Ir yqacrHHK,
nopaA[ rrpeAcraBgHe Ha oQepra, xeorroBapflua lla [peABap[TenHo oonaelrnre or
Bburoxure,rq ycJroBur.

Mccro Ha rf3rrl,rne[[e: Bcxxa egHa yclyra or o6xrara
cneaBa aa 6r,!e npeaocraacHa B cneaHxre CIKK:

3a o6oco6eua [o3uqrlc J\! l: B,raroerrpal

3a o6oco6ena ro3rutrq Jt! 2: Eyprac

3a o6oco6ena no:uqnn .l{} 3: BapHa

3a o6oco6ena no:[uxs J& 4: Belnro Trpnoro

3a o6oco6eHa no3tlrtrrc Jl! 5: Bsarn

3a o6oco6eua nosruus J\! 6: Bpaqa

3a o6oco6ena no:uqna J\! 7: fa6pono

3a o6oco6esa no:r.rqun .lili 8: Kr,p4xalu

3a o6oco6eua no:nqun Ne 9: Krccresan,r

3a o6oco6esa no:x[nc Jt l0: J]ose.i

3a o6oco6cua no:nqun N: I l: Ila:ap4xNr

Ha npelMgTa Ha nopaqKaTa



3a o6oco6eua rlo3auxfl J\] 12: flroarura

3a o6oco6esa uolnung Jl! 13: parrpaA

3a o6oco6ena rro3uuHfl.l!! 14: pyce

3a o6oco6ena [o3xqrrfl .ltli l5: CasreH

3a o6oco6eua flo3rr{rrfl Jl! 16: Crapa 3aropa

3a o6oco6exa flo3rr{rrq Ne l7: Cor[nr o6,racr

3a o6oco6eua nosn{ns J\! lg: Tr,proar.rqe

3a o6oco6exa nornqnn .il! 19: Xacrcoso

III. 06pa:onaune n realnsnxaqna:
l. ,rltqeto, Koero ure H3nLrHrBa aefiHocrra, flpeaMer Ha noprqKara cnerB a lta rrMa

MXHr.rM),,rtt 3aBlpueHo cpe4uo o6pa:oaaHne;

2. onvr B, onrczrH,Te 4efinocrn, o6err Ha o6oco6eHara no3Hrr,,r: He no-ManKo or r
to.qnHa;

IV. Perylrart:
Yqacrguxtr u:6pax sa H3nlJrHurer, cJIeaBa aa ocHrJ?H rroAnoMaraHe Ha aefiHocrra,

cBLp3aHa c aeJIoBoacTBo r.t apxr,rB Ha caoTBeTHara perxoua,raa c,r1a<6a.

V. Orqrrane:

OrqrraHero ua pa6orara ce lr3BapulBa qpe3 aByc-rpanHo noAnHcaH npHeMo-
npeAaBareneH nporol(oJl Ao HaqarHl.IKa Ha c.LorBerHara C.nyx6a no reoAe3xr, xaprorpa$ur n
Ka.[acrhp 3a l,t3B]prueuara 4efiuoct or npeAxoAHlfi Meceu.



Cr4'
Ao
II3tl LJIHLITEJ'IHI,q ALt pE KTOP HA
A|EHIII{' tIO TEOAtr3I{'.
I(APTOTPAOI,LS I.I KMACTT,P

ra o6oco6euu rro3rrrlurr or .]\{b I ao J\t l9
no o6rqecrneHa fiopbqKa c [peAMer:

"ocueypneaue ua eKcnepm*a no ouq ta o6etneuaeaae u-ytrcdume na A1RK u ue uume
pe?uoHantu cmpyxmJ'pu _ Cny*6ume no zeodezun, xapmozpoeun u xolacm.op GfRn"

ffo o6oco6eua nozuqun nb l4:
,,Ocuzyp.teaxe xa eKcnepm\a noruouq sa o6etneuafuoHe H!JrOume Ha CIRR_py"" ,,

Or A,t6ena lpuzopoea fpuzopoea
(ntwo aauuexoeaaue a yqqcmluKct u npaalo_opeqlwaquontlana ny eop.ua)

yBAXAEMLI roclloxu [I rocrroAA,

.(ex,rapupau, rre ctM 3ano3Hara u tr1e r,r3rn JrHrBaM npeAMera Ha

ctorBercrB,e c ,3HcKBaHHrra Bn, sa.noxeHr g ..Texguqecxara cnequ$nxaqlr,, u Hopuatr
H3IlcKBaHr.r, g o6,1acrra Ha npeAMera Ha nopbqKara, Karo rrpeacraBrM Ha Bauero
MOeTO npeanoxeHr4e:

L Cporsr 3a r{3n.r,,1HeHrre Ha nopbr{Kara e 24 neceqa or noAnHcE€He Ha AoroBopa 3a

BI3JIaraHe.

2, 3a4rlxureleH MHHHMaJTeH cpoK 3a H3n6nHesue sa I ueceu: l6g.rosero,raca

3. I{e uut.nuaBaM Mr.tHHMyM 6 nocrasesu 3aAaqu Ha aeH.

4. 3anosHara cbM c npoeKTa Ha AoroBopa n axo 6r,ga onpeaeneHa 3a H3nrnHHTeJr, u-(e

cKJIIOqHM AOTOBOp B 3aKOHOyCTaHOBeHt ,I CpOK.

TEXHUTIECKO IPEAJIO)I(EHIE

crp. I or 2



5. Hacroquroro flpe.llJloxeHt{e e BaJMAHo 120 AHu or KpafiHH' cpoK 3a noAaBaHe Ha

otpeprnre u ue ocraHe ooBbp3Bauro 3a MeH' Karo Moxe Aa 6lAe upnero no Bc'Ko BpeMe npeAH

u3Tr4qaHe Ha ro3l'l cpoK'

6. fier:rapnparu' qe c'bM 3ano3Har c Kphrepnq

AoKyMeH'rauHrra 3a yqacrue - "Haii-uucra 
ueHa"'

7. llpueuartl o c'ryuafi' '{e 6taa onpeAeneHa 3a u3nbrHHTeJI' npll cKrloqBaHero Ha

AofoBopa Aa npeacraBt rapaHllt't' 3a H3n6JIHeHue B pa3Mep u <|opua cbruIacHo ycnoBHfra'

nocoqeHl,t B npoeKra Ha AoroBop' c (o'TO UIe rapaHTl4paMe npeacro'uloro t{3nbrHeHne Ha

3aabrxeHuf,Ta cH.

8. ,{er,'rapupana, 
qe BclltlKH AaH6uH H ocurypHTenHu BHocKH 3a peanl43HpaHe npe'[Mera

Ha ycnyrara ue 6tAar !l3u'Jlo 3a cMerKa Ha yqacrHt{Ka'

flpu:roxenne:

o Konue oT aunnoMa 3a cpeaHo o6pa:onanue (:aoepeHo xonue)

o Konue or rpyaoBa, ocHrypurerHa' cnyxe6Ha KHI{xKa lrnu eKBuBaJIeHTeH aoKyMeHT

' ,u ,ooa.or"pr"aHe Ha onl4T s o6flacrra (3aBepeHo KonHe)

3a orreHKa ua ot[ePrure or

IIoAnuc E neqar

Aara

[Iue u Qanu'run

.ll,'nsxuocr

HaHMenosaHue Ea YqacrHrrKa

A,r6eua fPuroPona

A,'r6ena fPuroPoaa

v

\',

\

crp.2 ot 2



AO

I{3III,JIHI,ITEJIHIIfl AI,IPEKTOP HA

Af EHIII{' IIO TEOAE3II',

KAPTOTPAOU.g I4 KMACTBP

TIEHOBO II PEAJTOXEHI,TE

3a o6oco6eH[ no3rru[[ or Jllb I ao J\b 24

no o6qecrnena floptrrKa c [peaMer:

"Ocuzyptoane nd excnepmaa no ouq za oflelneuaeane nyerdume xa ADKK u nei.uume

pezuonanHu cmpykmypu - Cnyt*fume no zeodetua, xapmozpaQun u xadacntp (C.RK)"

IIo o6oco6ena notut4un Jlb I4:

,,Ocuzypteane ua eKcnepmHa nomouq ta ofleznevaaane nywdume no CLKR-pVCE ,,

Or Andena fpuzopoea fpuzopoea
(mflHo HmlueHoaaHue Ha ytlacmHuKa u npasHo-op.?alrcaquoxuomo ,uy @op.ua)

yBAXAEMLT IOCIIO}I(I,I r,r focrroAA,

Btn nprrxa c yqacrrrero HI4 B ropenocoqeHara o6uecrBeHa rroplqKa, rto o6oco6eHa

no3nqn, N914 lpea,'raraM cneaHara rIeHoBa orfepra:a u:nbJrHeHr{e Ha ycJryrara, a r,rMeHHo:

O6qa crofinocr 3a H3[urHeHue Ha rropr,qKara 19 200 (4enerHa,qecer xrurar,r r{ aBecra

neBa) neBa 6e3 AIIC

flocoqenata ueHa 3a u3rrbJrHeHr4e Ha

I{3[6JIHeHLIeTO Ha nopbql(aTa.

nopbqKa BKlIbqBa BcI.IqKu pa3xoal.r llo

lloannc H fleqar:

Aara 271031201

llue u $auu.rnn ArSeua [-

Cmp. I om I


