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Д О Г О В О Р 

  

№ ДД-57/01.06.2017 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 

 

МАДЖИДЕ АХМЕД СЮЛЕЙМАН, притежаваща л.к. № ……………………/28.02.2011 

г. изд. от МВР-Кърджали и ЕГН-………………….., адрес: с.Глухар 6647, ул. „Момчил юнак“ № 

4, Община Кърджали, 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 № 8 - 

„Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК Кърджали, 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 
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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 21 500 (двадесет и една хиляди и 

петстотин) 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: ДСК; 

IBAN: BG42STSA93000017434114; 

ВIС: STSABGSF;  

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 
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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 

договор. 
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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.  

 

VІI. ОТГОВОРНОСТИ 

Чл. 14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само за извършената работата. 
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(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: с.Глухар 6647, ул. „Момчил юнак“ № 4, Община 

Кърджали          

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

 Лице: Стайко Димитров Стайков - длъжност Началник СГКК Кърджали, тел.: 0886445557, факс: 



Jluqe: Craftro ,{Nrrrr.rrpon Crafiros - g;rrxnocr Hava;rnux C|KK Krp4xa.nx, ren.: 0gg6445557, Sarc:
0361 I 659 52, E-mail: Staikov.S@cadastre.bg.

(3) Jluue 3a r(onrarr or crpana na II3IIBJIHIITEJIfl :

Jluue: MaaxrAe Crc.nefiuan, rerego:r^: 0361/63257,08781990662 E-mail: .................
(4) IIpu ttpoMrHa Ha AaHHI'ITe, rrocoqeHu B npeAxoErara a,,Lr.o,e*, r,cu.ra or crpaHrrre e.qncxrra

Aa yBeAoMn ApyraTa B Tpr,rAHeBeH CpOr( OT HaCTB[BaHe Ha flpoMf,r{aTa.

{,1. 21. Bcu'rra Aonrmr[TeJIHo Br3HI.IKHarIrrr Bbflpocfi, cneA noafiacBaHero Ha Aor-oBopa u

cB6p3aHr.t c HeroBoro r{3[tm{eHHe, rqe ce peuraBar B ayx Ha 4o6pa no.ru c aBycrpaHHr.r n}rcMeHg

cnopa3),MeHr-rr.

rl.n. 22. Crpaurne rro Eacrorruu, .(onoBop rqe perrraBar crropoBere, B63HHKHanr,I npu t,t tro floBoa

r,r3[6JrHeHrero Ha cb[II{, r,rJr, cBsp3nHr-r c Hero, HJrr,t c HeroBoro rbnKyBaHe, xegeficrnuremrocr,

HeI'I3[sJrHeIr]Ie' I{nI{ [p€kpaTrBaHe no B3tMMHo cBrrlacue I.l c [acMeHI,I c[opa3yMeHl,Ir, a npE

HelocTllraEe Ha cErjracl{e B6IIpoc5T ce oTHac, 3a perxaBaHe Epea r(oM[eTeHTHr.r, c6a Ha Tepr,rTopr{rTa

Ha Peny6arxa E:onrapfifl. no pe4a ua fpax4aHcKr.r, fipoqecyaJreH KoAer(c.

{.n. 23. Hepa:aenHa qacr or Hacrorrqx, AoroBop e Texsusecrara cuequr[uraqul r o$epra ua

I,I3NbNHI,ITEJIfl.

II1, 24. 3a xeypegeuure B HacrorrqH, AoroBop Btnpoct ce npr{Jrarar pasnopeg6nre Ha

Aeicrnauoro 3axoHoAareJrcrBo ua Peny6nuxa Erlnapru.

Hacroruracr ,qoroBop ce r.r3norBr,I I,t flo,qfluca n .qra e4Hoo6pa3Hr{ er3eMnnrpa - eAr.IH 3a

II3IIbJIHIITE Jlfl u erup^ sa Bb3IOi{([ITEJlfl .

Ilpn.noxennr:

flpuroxeuue Ne I - Texuuqecxara cneqr.rtblrxauu.f,

flpuroxeuue M - TexHlr.{ecroro npeAnoxeHr{e

flpu.noxeune Ns 3 - I-leuororo npeA;roxenrre

BB3"TIOXHTEJI: II3IIbJIH[ITE"II:

A|EHIIUq UO t&uxu.{E cIoJIEfrMAH

KAPTO| PAOII,fl tI KMACTT,P

IIHX. MHMA TIAJIEBA

T{3IIbJIHTITEJIEH AI{PEKTOP

,(

f.naeen cqeroBoaHTer:



Texnu.recrca cnequ$urcaqua

sa o6oco6enu [o3uunu or J\t I ao J\I l9

Arexqurra no reoABHr, raprorpaQxr H Kaaacrtp (AI-KK) rur*l Munucmpa Ha

peruoHanHoro pa3BHTue u 6laroycrpoflcrBoro e c]3AaAeHa Ha ocHoBaHHe 3aroxa ea KaAacrLpa

H HMorHr-r, perHcrBp (3KHP), rofi-ro e B cr.ura or I firyapx 2001 r. Areuurrra H3rrBrrHflBa

nprera c peureHne Ha Muuucrepcnua cr,aer ,{r.lrocpoqHa fiporpaMa 3a AeiiHocrra no
ca3raBaHero Ha xaaacrparHara Kapra fi KaaacrpanHH:re perucrpH (I(KKp) xa clpaHara, KzrICTo H

exeroaHo a K[yaJrr-t3 HpaHa foAr,ru.IHa nporpaMa.

Areuqrura no reoae3uJr, xaprorpaQr.u H Ka,qacrbp ur,aa 2g reprtropnanHli 3BeHa _

cr)ar6n no reoAe3,r. raprorpaSur u KaAacrRp (C|KK), pa:no,roxeH, B aAMHHHcrparrBH[re
qeHTpoBe Ha o6,racrrrre.

Cryx6ure no reoae3Hr, reprorpa{nn u Kaaacrr,p (CIKK) xuar Ba:r<xara pon , Karcro Aa

Kolrry)onlpar or crpaHa Ha AIKK npaaocnoco6nure H3rr;JrHrrenu B npoqeca Ha ca3Aaaaxe Ha

KKKP, raxa H no npreMaHe xa rpa un.r npol),Kr.

Kr,tr uacro.rrqru MoMeHT B qacr or C|KK uua seo6xoaullocr or eKcnepru, Kor{To Aa

noAnouarar nefixocrra.

flo rosa :a4auue A|KK e Br,s.noxrren H tue Br3JroxH ua I4anuurmel, Koirro orroBap,
Ha H3HcKBaHrurra Aa ocurypu eKcneprHa noMoul B pa6orxu-r flpoqec Ha CIKK :a onpeAeneH

flepuoA or opeue. .{einocr}lre, Lt3HcKBaulH eKcneprHa HaMeca ca cabp3aHu c BoAeHe Ha

AenoBoAcrBo H apxhB KaM C|KK, raro fi3nurHeHHe Ha nocraBeHH 3a,qaqu, orraHu3aun Ha

aoryuemoo6opora A Apyrll,.

I. Ocuoanu gefinocru:

l. .(oxyuerrHo oKoMrureKToaaHe H noApex4aHe Ha aocHera;

2. AgununcrparnBHo-Texnr{qecKo peann3rrpaHe ua gefiHocrx cBap3aHH c pa6orara

c aoKyMeHTn, qpe KonHpaHe, cKaHHpaHe H KoMnJteKroBaHe Ha Mareplranx u npN6npaue e

apxHB.

Ycayrnre, npeAMsr Ha noplqKara, ce r.r3BtplrrBar rroA npflr(oro prKoBoacrBo r,r KoHTpoJt

or crpaHa Ha HaqanHr.ruxre Ha cborBerHara CIKK. Ha.ranHuu[Te Ha CI-KK onpeae.ner

KoHKperHHTe 3araqu H peaa 3a pa6orara Ha eKcnepr[Te no Mecra.



II. Cpor rr Mccro 3a H3nLnrlerrrre Ha lloptqmara 3a o6oco6esx no3f,uxrl N: I - 19:

Cpor ra [3rI]JrHeH[e: 24 (aea4ecer n verupu) Meceqa' cqI{TaHo or aarara Ha

no,{nHcBaHe Ha aoloBopa 3a lr3nl'rHeHHe.

- 3aar'lxrre.neH MfiHHMaJIeH cpoK 3a H3ITbnHeHIle:a I ueceq: 168 qosexoqaca.

- Yqactruxrr cneABa aa H3[r,JI[t Ba MI{HHMyu 6 (uecr) [ocraBeHu 3aaaqu Ha aeH,

cBap3aHr, c nocotleHl{Te no-rope aefixocrH, npeaocraBeHH or orroBopHoro nlrue 3a H3n}JrHeHHe

no aoroBopa.

Bcnsxa 4antqx t,t ocHryprrenHx BHocKld 3a peanH3HpaHe npeAMera Ha ycnyrara ocraBar

H3r-Ur,IO 3a CMeTKa Ha rlaCTHnKa.

Hacrosruoro fipearoxeHue e BarIl[Ho 120 ltttt m r<pafinu-r cpoK 3a rIoAaBaHe Ha

or[egrure.

Ilpe.qcrannnero ua orlepta, ctAtprxaua s TexH['recxoro flpeanoaceHlre [,rn apyr

aoKyMeHT Ha yqacTHHKa cpoK 3a H3nLrHeH[e Ha ycJryra. xo ro e tro-IurLr oT

otrpeaenenuc or Br,:roxnreafl' e ocHoBaH[e 3a orcrpausBaEero lra ro3tr yrlacrulrK'

tropaarr rrpeAcraBrxe Ha o$epra, neorroBaprula Ha trpeABapure:rxo o6sse[[re ot
Brs.lloxxrean ycronxr.

Mqcro na H3rrr,Jrne[[€: Bccrca eaHa ycnyra or o6x-nala na npe.(Mera Ha fiop]qrara

creAsa aa 6rae npeAocraBrHa B c.neanlrre C|KK:

3a o6oco6esa nolnrruc ]lI 1: EnaroeBrpaa

3a o6oco6eHa rro3rrurrn .]l! 2: Eyprac

3a o6oco6exa noruqux J\! 3: BapHa

3a o6oco6ena tro3nurrfl }f: 4: Beruxo Tr,puoao

3a o6oco6ena no:uuuq Ns 5: Buatlg

3a o6oco6eua uo:uqnn Ne 6: Bpaqa

3a o6oco6ena [o3xrr[c Ne 7: fa6poeo

3a o6oco6ena no:nqun Ng 8: K'rpaxarn

3a o6oco6ena no3uuHfl Ng 9: Krocreu,uu-n

3a o6oco6eua nosnuns JTe 10: Jlose.r

3a o6oco6ena no3Hurrs JYe 1l: lla:apaxux



3a o6oco6exa no:uqlrq JSs 12: ffaoeans

3a o6oco6eua nolnqxr Nl 13: Pa:rpaa

3a o6oco6exa ro3[rrHfl J{s 14: Pyce

3a o6oco6ena noln[flc J\! 15: Cruseu

3a o6oco6esa nosuqnn .l& 16: Crapa 3aropa

3a o6oco6eua no:lrqur .ltl! l7: CoQn.r o6nacr

3a o6oco6eua uolxqne N: 18: Tr,prosurqe

3a o6oco6eua no3rruue JYs 19: Xacroso

III. O6pa:onaHue n xnaln{nrcaqun:

l. Jlnrlero, Kosro rr1e u:nr,lruta gefiaocrra, npeAMer Ha floprt{Kara creaBa Ea :aMa

MrrHnM1fi 3aBr,pueHo cpegno o6pa:oaaune;

2. Onrr r onHcaHtlTe 4efiuocru, o6err Ha o6oco6enara no3r,ruHr: ne no-ualro m I

TOAHHA;

fV. Perylrarn:
yqacrHuKtr H36paH 3a H3[bnHHTer, cJIeABa Aa ocurypla noAnoMaraHe Ha 4eiuocrta,

cBap3aHa c aenoBoAcrBo H apxrB Ha clorBsrHara peruoHa.nua c.n)nx6a.

V. Or.{xraHe:

Orqrrrarero na pa6orara ce ri3Bap[JBa qpe3 [BycrpaHHo noilrr[caH lrpncMo-

npeaaBareneH nporoKon ao HaqanHHKa Ha caorBerHara Cnlex6a no reoaer{r, xaprorpaQm u

KaAacrLp 3a u3Blpurexara geiuocr or npeAxolHlu Meceq.



Ao
I,I3TIbJIHI,ITEJIHIq AUPEKTOP HA

Af EHUrrfl fIO rEOAE3rrt,

KAPTOTPAOIq I{ KAAACTbP

TEXHI,IqECKO TIPEAJIOXEHIIE

3a o6oco6entr no3I{uHH or }lb 20 Ao J{b 24

no o6rqecrseHa rlopbttICa c npeAMer:

"Ocu4tpneane na er<cnepmua no ot4 za ofielneuaeane nytrcdume ua AIRK u ae aume

pezuoaturHu cmpynmlpu - Cttyucdume no zeoletua, xapmozpafrut u xadacnrop (CfRn"

IIo o6ocodena notutqut J{o 8:

,,Ocuzypteaae na er<cnepm*a noJ.touq ta o6ezneuaeaae aywdume na CfKK-Ktpdcranu"

0r Maaxxte Axuea Crcaeftuan

(ncnto uauueuoeoaue Ba y\acmtuka u npa6uo-op?atu)aquovnana -uy Qopua)

yBAXAEMU rOCIIO)KI,I II TOCTIOAA,

.{euapupaue, qe cMe 3a[o3Harl,t H ule H3nIJIHHM npeAMera Ha noptqKara B

C6OTBSTCTBT{6 C utUCrgannrra B11, 3aJIOXeHU g "TexgnqeCrata Cneqn<[UXaqUr" U ttOpUaruenUTe

H3I,tCKBaHrl, g O6IaCTTa Ha npeAMeTa Ha n6plqKaTa, KaTO npe.qgTaBrMe Ha 33r11eTO BHHMaH[e

HarleTo npeaJroxeHl,e:

l. Cporrr 3a tt3ntJIHeHIre Ha flopbqKara e 24 n,teceqa or noanucBaHe Ha AoroBopa 3a

863JIaraHe.

2. 3a1rrtxuterreH MrHuManeH cpox 3a I.'t3nLnHeH[e sa 1 Meceu: 168 qoeexoqaca

3. II-le n:nurHrBaMe MHHr,rMyM 6 (uecr) nocraBeHu 3aAaql Ha aeH.

4. 3ano:naru cMe c flpoeKra Ha aoroBopa u axo 6raeu onpeaeneHr-r 3a lr3n]nHlfren, qe

CI(JIIOITHM AOTOBOP B 3AKOHOYCTAHOBEHI,, CPOK.

crp. I or 2



5. Hacroqumo npeA;roxeHHe e BaJrr,rAHo 120 lp,u or xpaftuur cpoK 3a [oAaBaHe Ha

orfeprnre H Iqe ocraHe o6erp:saqo 3a Hac, xaro Moxe aa 6r4e npuero no BcrKo BpeMe npeaH

H3THqaHe Xa 'rOSU CpOr.

6. ,I[euapupaue, qe cMe 3ano3Harn c KpuTepr,t, 3a oueHra Ha o(beprure or

,4OKyMeHTaUI,IrTa 3a yqaCTHe -,,Ha -UUCXa Uega".

7. flpueuaue s clyuafi, ,re 6laeM onpe,(eneHH 3a H3nbJrHHTeJr, npH cx;rrcqBaHgro Ha

.4oroBopa aa fipeacraBfiM rapaHun, 3a u3nbJrHeHue B pa3Mep !r OopMa cbrJracHo yc,,roBHrra,

nocoqeHH B npoeKra Ha .{oroBop, c KorlTo ue rapaHT}rpaMe npe.[cToflruoTo lr3n6JrHeHHe Ha

3aa6J'I)l(eHHqTa CH.

8. ,I{exaapNparr.re, rre Bct-t,rKr,r AaH]uH H oo.rr]?HTenHH BHocKr.r 3a peaJru3upaHe npe.(Mera

Ha ycnyfara ule 6r.{ar n:q.[ro 3a cMeTKa Ha rracTHt{Ka.

Ilpxamrnre:
o Konue or aunJroMa 3a cpeauo o6paaonauue (sasepeHo xonr.re)

o Konue or rpyaoBa, ocnrypuTenHa, cryxe6Ha KHHxKa HlrH eKBr,rBaJreHTeH aoK)'IlreHT

3a y.qocroBeprBaHe Ha onHT s o6racrra (:aaepeHo ronne)

Ilo4nrc n nevar

Iera 22103 12017

llue x Qarrnanr Maaxs.qe Crc.lefiuas

.(arxnocr Ocnryprnaue Ha eKcneprHa noMoul 3a

o6e:neqasaHe Hyx.qure Ha CI.KK-

Krpaxaru

Hanuexomxue Hr J racrnrtxs MaAxnAe Axr'aeA Crclefiuas

wp2 or2 t



Ao
}I3IIbJIHIITEJIHI.Iff ,ryTPEKTOP IIA
ArEm[.rfl IIo r-EoN,\uA,
KAPTOTPAOI{,fl II KAAACTbP

IIEHOBO TIPE.4NOXEH}IE

3a o6oco6enr tro3Eqf,f, or Jfr I ao Jy: 24

ro o6qecrnexa tropLqrr c trIrcAuer:

"Ocuzltlncaae aa eKcnepm a nortouq ta ofiesnetaeane nyatcdumc aa AI.I0K u xeintone

Wuttaotxu cmpyxrrtltpu - Cqtacdune no zeodaut, xapmozpaeut u xanacnnp (CIKK)"
flo o6aco6eaa notuqan llh I ):

.Ocuzltptoaae aa ekcnepmr.a no oaq za ofietncvatanc ,ty cdraru ,ra Cll(K-KtplcrcoJra ,,

Or Maaxnae AxueA CrcleftuaH

(nbqHo Hou eHoqadue Ha y\acmuuka u npa6Ho-op?aHu3o4uo|uafia .qy @op\a)

cpe3 - Ma.4xxtre Axue,{ Cro,refiuas

yBAXAEMII TOCIIO)I(}I tI IOCTTOAA,

Br,a rpt:ra c yqacrusro Hr.t B tope[ocoqexara o6urecrsexa noprqK4 no o6oco6eHa

no:HuNq J\!l0 flpe.tutaraMe cneaHara ueHoBa oSepra:a H3naJrHeHHe Ha ycnyrar4 a hMeHHo:

OOqs crolEocr tr x3rrLJrEeExG Eo troptqrarr 21 3N (dcalecem u cd*a xuitda u
' nemcmomwt rcaa) rcnofusMC

IIoco.leHara ueHa 3a lr3rrf,JrHeHHe xa o6uecrseHara nopaqKa BK,rK)rrBa BcHrrKH pa3xo/Iu no

r.r3ntJrHeHHeTO Ha nop6qKaTa.

Iloasrc x neqrr:

Aara 221 03 / 2017

[Ine x $anxaxr MalNrae Cro,'refi]\.iaH

Cnp. I on I


