ДОГОВОР
№ ДД-55/01.06.2017 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 ДЖЕНКА МАРКОВА ТОДОРОВА, притежаваща л.к. № .........................../27.04.2011 г.
изд. от МВР-Сливен и ЕГН-............................., адрес: гр.Сливен 8800, кв. „Дружба“ № 29, вх.“В“,
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 № 15:
„Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК Сливен“, 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
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/
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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 21600 (двадесет и една хиляди и
шестстотин) 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: ОББ;
IBAN: BG91UBBS80021000776720; ВIС: UBBSBGSF;
III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 5. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 432 (четиристотин тридесет
и два) 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;
(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
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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
договор.
IV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 8. Място на изпълнение на услугите по този договор е територията на Република
България.
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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.
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.
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(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: гр.Сливен 8800, кв. „Дружба“ № 29, вх.“В“, ет.4, ап.10
(2) Отговорно лице за изпълнение по този договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Лице: Никола Тодоров Терзиев – длъжност: Началник СГКК Сливен, тел.: 0888566226, факс:
044/622499, Е-mail: Terziev.N@cadastre.bg.
(3) Лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Лице: Дженка Маркова Тодорова, телефон: 0885069563, Е-mail: ...
(4) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е
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onpe4el_nr

II.

Cpom H Mssro 3a rr3rltJrlreurre Ha rlopLqxara 3a o6oco6exn

Cpox ra rl3[r','IHeHrre: 24 (4eagecer

n

nolsqnl

Nr

I

-

19:

verupn) Meceqa' cq]rraHo or ,{arara

Ha

noanHcBaHe Ha aofoBopa 3a u3IIarHeH[Ie.

-

3aar'nxrreneH

Yqacrnuxtt

MuHHMaJIeH cpoK 3a I8ITEJIHeH[e ga

cneaBa Aa I,I3n'LnHrBa MHHI-IMyM 6

I neceu: 168 qosexoqaca'

(uecr) flocraBeHlr

3a,qaqn Ha aeH'

cBcp3aHH c nocoqeHllTe no-rope aefiHocTH, rrpe,[ocTaBeHH oT oTroBopHolo nl{ue 3a H3r[,JIHeHLte
rro aofoBopa.

Bcuqxr aanr'uu

H ocHrypHTerHH BHocKH 3a peanu3upage npe,4Mera Ha

ycayfara ocraBar

H3UrrO 3a CMerKa Ha rracTHHKa.

Hacmsrqoro npeanoxeHue e BanHAHo 120 anu

m

xpafixu,a cpoK 3a noraBaHe

Ha

o$eprnre.

Ilpe4craannero na orlepra, cbatpxaura s Texu[qecrcoro trpeAJroxeu[e IrJr[ apyr
aor(yMeHT Ha yqacrHuKa cpor 3a u3nlrueHlle Ha ycayra' noftro e tto-a]n]r or
oflpeA€nenttq or Br:,roxure.tfl' e ocHoBaH[e 3a orcrpausBaaero Ha ro3n yqacrullx'
nopaan trpeAcraBsue Ha oQepra, neorroBapflula ua npeaBapnreJruo o6sseu[te or
Bb3noxnrerq ycJtoBflfl.

Mgcro na H3rIlJrHeH[e: Bcsxa
creAga aa 6rae npe,qocraBrHa s

eaHa ycnyra

creanlfle C|KK:

3a o6oco6eua no:xqnq J{!

l:

E,raroerrpaa

3a o6oco6exa nosuqnn .ll! 2: Eyprac
3a o6oco6eua

lo3rqsc

.il] 3: BapHa

3a o6oco6exa no:nuus Ng 4: Be,rrlrco Tlpuoso
3a o6oco6ena no3uunfl .lfc 5: BHruH
3a o6oco6esa

no:uqxs ]l! 6: Bpaqa

3a o6oco6ena uorruns

J\!

: fa6poao

3a o6oco6ena no3l|rrHs Ne 8: KT'paxa,ra
3a o6oco6eua

tro3ru[n

.ltl!

9: KrocreHau,l

3a o6oco6ela rro3nuns.l& 10: Jlose.{
3a o6oco6eua

trosru[c

J'&

l1:

fla3apaxl.rK

or o6xsara xa

rrpeaMera Ha nopbqxara

3a o6oco6ena

no:uqnr Ns 12: flnougue

3a o6oco6esa no:xqnn .lil!
3a o6oco6esa

t3: Parrpaa

no:nqxr J\} 14:

Pyce

3a o6oco6eua no:xunn Ns 15: CaueeH
3a o6oco6esa no:uqns Nr 16: Crapa 3aropa
3a o6oco6ena

noluqrn

3a o6oco6eua

no:xqur Jt!

18: Taprorxqe

3a o6oco6esa

no:ruus

19: Xacr<oao

III. O6paronaune
I
MlrH r.rM),rvr

Ne 17: CoQm o6nacr

.Jtl!

n rna.lnQuraqnn:

. Jkqero, Kosro rle H3[bnHrBa AefiHocrra, npeAMer Ha flopbqKara

cJreAB a

Aa HMa

3aBlpueHo cpeaHo o6pa3oBaHuel

2. Onyr e ofificaHr{Te AefHocru, o6err Ha o6oco6eHara no3Htrur: He rro-MalrKo or I
roa,,lHa..

IV. Pey.nrarn:

Yqacrnuxtr u36paH 3a H3rrBnHHTeJr, cJIeABa aa ocHrypx noArloMaraHe Ha AefiHocrra,
cB't p3aHa

c AeJIoBoacTBo H apxl{B Ha cboTBeTHaTa perfioHanHa cn),rK6a.

V. OrqHraHe:

Orqrrauero Ha pa6orara ce x3BBprxaa qpe: ABycT,lHHo noAnHcaH trpneMonpeaaBaTeleH npoTokon ao HaqilrIHt.IKa Ha caoTBeTHaTa clyx6a no reoaBlijt, KapTorpaoH, H
KaaagfLp 3a [3BBpueHaTa aefiHocT oT fipeaxoaHH, Meceq.

Ao
II3TIT,JIHIIT E,'IHI{fl AI{PEKTOP HA

AIEHUI,Ifl TIO I-EOAE3I,{fl ,
KAPTOIPA@IIfl I{ KMACTI,P

TEXHI{TIECKO IIPEAJIO)KE
3a o6oco6eHu rIo3HuIrH

or

Ne

I

H I,I E

Ao }lir 19

no 06ulecrBeHa rlopbqKa c rlpeAMer:
"Ocuzypneaae ua eKcnepm*d nonrouq sa o1esneuaeaae nyxdume ua
pezuoHdnHu cmpynmlpu -

Crytrfume

A|KR

u

ne nume

no zeodetun, xopmozpotprtt u xadacttrop

flo o6oco6ext nosu4un

LYt

15 :

,,CIY)I{6A nO rEOtrE3I4fl KAPTOTPAALIfl I4 KAIACTbP"

or....Il,xeuxa Mapxooa To4opora - Qlt:ruecxo nuue...................
(mtto nauueuoaanue Ha y\acm uKa npasHo-op?a u3a4 o4uama ny
uper ,[xenxa Mapxona Togopoaa - rp.Cluneu,

G|KK)"

zp. Cnueen

(top.ua)

rn."{pyx6a"6,r. 29,sx. B,er. 4,,

an. 10, re,r. 0885 069563
(co6cmaeno, 1auluuo u @auu'tno wve ua npedcmaomoaula ysqcmHuKa, adpec aa KopecnoHdeu4ut, adpec

ta

etexmpotua nouqa)

yBAXAEMI{ IOCIIOXU

Lr

IOCnOAA,

,{er,rapupaue, qe cMe 3alo3Harn h [le H3rI'l,JIHhM npeaMera Ha floptLIKara B
c'r,orBercTBIte c H3r.rcKBaHurlTa Bn, saloxeuu s "TexHI'IqecxaTa cneuu(hlIKauufl" ll HopuaTNaHure
rr3rrcKBaHh, B

o6racrra Ha npeAMera

Ha nop'r,qKara, Karo npeacraBrMe Ha Bauero BHI.'lMaHHe

HarreTo npeaJloxeHHe:

1. Cpox'ur 3a Ir3ntJIHeHHe Ha nopaqKara e 24 Meceqa or noan[cBaHe Ha aomBopa 3q.1
I
BtjJraraHe.
I
Meceu:
..168'.........'{osexor*tr\
I{3rIr,rHeHI,Ie
3a
I
cpoK
3a
2. 3aat.rrNurereH MIrHIrMzrneH
3. IJ.|e usn'brHrBaMe MlrHItMyM ....6....... nocraseHll 3aAaqn Ha aeH.
crp. 1 or 2

4.

3anosuaru cMe c npoeKTa Ha,qoroBopa u axo 6raeu olpeaeneHn 3a lr3nbJrHrrreJr, ure

cKrrcqHM aot'oBop B 3aKoHoysraHoBeHH, cpoK.

5.

Hacmrqoro npeAnoxeHue

e BiuluIHo ...120......anu

or KpafiHH, cpox 3a noAaBaHe

Ha

o$eprure H ule ocraHe o6nrp:eau1o 3a Hac, Karo Moxe aa 6tte npue'ro no BcrKo BpeMe npea
H3THqaHe Ha TO3r.r CpOK.

6.

AoKyMeHTaUr,rtra

7.

fl

>

qe cMe 3ano3Haru c Kpureput 3a
3a yqacrHe - ,,Hafi-HHcKa qeHa".

.{exlapr.rpaue,

oueHKa

ua or}egrnre or

flpHeuarrae a c.nyvaft, .re 6rAeN{ onpeAeneHr4 3a H3rrl,JrHrrTeJr, npH cKjIoqBaHero

AotoBopa Aa npeacraBuM rapaHuHfl 3a H3nl;rHeHr.re B pa3Mep
nocoqeHH B fipoexTa Ha AoroBop,

c

I

$opua ctnracHo

Ha

ycJroBrlsra,

Ko,To ule fapaHTHpaMe npeacTorutoTo H3nbJrHeHHe

Ha

3aabnxeHllrTa crr.

8.
Ha

,{exnapr.rpave, rre Bcr4qru AaHbuH }t ocurypurenHH BHocKr4 3a peanh3rrpaHe npeAMera

ycnyrara

u1e

6r,gar H3urno 3a cMerKa Ha yqacrHr.rKa.

IIpu,'rontenne:

.
.

KorIt,te or AHnJroMa 3a cpeAHo o6pa3oBaHue (sanepeuo xonue)

Kofl]re or rpyAoBa, ocurypHTenHa, clyNe6ua KHuxKa uJtH gKBr,tBafleHTeH

3a yaocroBepsBaHe Ha orrt.rT a

o6lacrra (:aaepeuo rconne)

pfr

IIoAnnc rl rreqar

Aara
llme u Qalrn,rlrn

29t

031

2017r

lxeura

Toqopona

fl,rrxHocr Outuqecxo luue
HatrMenosaHlre Ea y.racrHtlKa

crp.2 ot 2

lxeuxa

MapxonaTogopona

.4.oKyMeHT

'uo
I,I3TII,JIHI'TENHI,Iq AI,IPEKTOP HA
AtEHrIIrq IIo rEoAE3L{fl ,
KAPTO|PAOII.g I,I KAAACTI,P

tIE HOBO

TIP

EAJIOXEHI,IE

3a o6oco6eHu no3rruuu

or J\! I ao J\! 24
no o6ulecrneua fiopbrrxa c fipeaMer:

"ocuzypnoaue ad e*cnepm*a norrot, ia o,etneuaeane nyxdume
na A,KR u ne nume
pezuoEtr.JtHu cmpyKmypu - Cnytrc6ume no
zeodetua, xapmozpatfiua u xadocmt p
GfKn"

IIo o6oco6eaa notutqun ,\b l5:
,,CIVREA IIO fEOZE3Ufl KApTOrpAOIIfl LI KAIACTbp,,zp.Cnueen

oT. . . AxeHKa

Mapxoxa Togopora -$a:uvecrco .nnqe...

(nt,tuo uouueuooauue

Hd

ygacmHuKct u nposHo_opealu3qquoHuama _uy
eopt\,td)

trpe3: AxeH(a Mapr<oxa Togopooa
,rp. C,runeu, r<n. ,,.{pyx6a,, 6:r. 29, nx..B,er .4,an. 10...
(co6cmeeao, 6at4uno u rlaututao uue Bq npedcmaonnsqupa
y.racm uKq, odpec sa ropecnondeQqur, qdpec Htt
enexmpouua noula)

yBA)IUEMT.I

Btr

opr,sra

noauqur No

'15""""

roc[oxfl

II rOCIOAA,

c

yrracrr.rero Hu B ropenocoqeHara o6xrecrBeHa [op6qKa,
no o6oco6esa
npeanafaMe creaHara qenona o$epra:a H3nr,rHeHr.re
Ha ycnyrara, a r.rMeHHO:

06uta croftnocr 3a rr3nlJrHeHrre Ha flopr,qnara 21600.00.nn(qBaaecer
n
rrrecrorrrH ,rena) lena 6e: AAC, cLorBerHo
(cnooom),reoa c

eAHa xHJrf,An rr

!.[C.

flocoqesara [ena 3a

H3n6JrHeHr.re Ha

o6ulecrBeHara lopbrrKa BKJrroqBa Bcuq,.,, pa3xoAr, ,,o

H3nlaHeH,ero Ha nopcqKara.

OO
/,ll (
lloanuc r reqar: X/11
fiara 29 /03 / 2017r.

I{ue u Qauu.nlra

,,{NeHxa ToaopoBa

Cmp.

I on I

