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Д О Г О В О Р 

  

№ ДД-58/01.06.2017 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 

ИВАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ, притежаваща л.к. № …………………../10.06.2010 г. изд. 

от МВР-Ловеч и ЕГН-………………….., адрес: гр.Троян 5600, общ.Ловеч, ул. „Власи Илиев“ № 

10А, наричан 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 № 10 - 

„Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК Ловеч, 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. 
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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 21 600 (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: ................; 

IBAN: ..................................; 

ВIС: .......................................;  

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 
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(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. 

IV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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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. 

(2) За забавено плащане по договора, освен в случаите на обстоятелства независещи от 
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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.Троян 5600, общ.Ловеч, ул. „Власи Илиев“ № 10А          

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

 Лице: Михаил Стоянов Киров - длъжност Началник СГКК Ловеч, тел.: 0886445550, факс: 

068/601677, Е-mail: Kirov.M@cadastre.bg. 

(3) Лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 



(3) Jluue 3a KoHraKr or crpana sa II3IIbJIHIITEJIfl :

Jluqe: llnan Xpucros, 'rereifon: 0888 436216; E-mail: iwanchristovixx@abv.bg

(4) IIpu [poM{Ha Ha AaHHr,rre, [ocoqeH[ B [peAxoAHara :urEHes, BcsKa or crp{lHllre e AJIBXHa

Aa yBeaoMH .qpyraTa B TpI{.qEeBeE cpoK oT HacTGflBaHe Ha [poMrHaTa.

U.l. 21. Bcuqxu AonEnHr{TeJrHo BB3Hr,r(IraJrr{ BGIIpocH, cJreA noAnHcBaHero Ha AoroBopa H

CBap3{ur}t c HeIOBoTo LI3II6m{eHI{e, Iqe Ce peltraBaT B .(}x Ha gO6pa nO r c AByCTpaHHI{ III,ICMeHI'I

crIopa3weHr,rs.

IIj,.22. Crpature no Hacrorrql, AoroBop rqe peuraBar cnopoBere, Br3HrKHilJII{ npu E no noBoA

H3[bJIHeHuero Ha c3ulr{, HJrr,t cBbp3aHl.r c Hero, I.tJII,r c HeroBoTo TbnKyBaHe, neAeicrnuremrocr,

HeI,r3nGJIHeHI{e, I{nII npeKpaTtBaHe IIo B3aIIMHO CGnJIaC]Ie H C IIIICMeHI,I ClOpa3yMeHHC, a npH

HenocTEraHe Ha crfJracfie BGnpocBT ce oTHac, 3a perxaBaHe npea xoMleTeHTHIts cT'a lra rep[Top[rTa

ua Peny6ruxa Blnrapn, Iro pe4a na fpax4aHcKlrt flpoqecyarneH xoAeKc.

{.n. 23. Hepa:4eJrHa qacr or Hacronqn, aoroBop e Texsuqecxa'ra cneuut}rrauur u o<fepra na

I,I3TIbJIHI,ITEJIS.

9,1. 24. 3a neype4eHure B Hacrorlqu, ,(oroBop Btrrpocl,t ce flprrnarar parnope46ure ua

Aeficrsaqoro 3a(onoAarencrBo na Peny6aura Etlrapue.

Hacroxrrnxt ,qoroBop ce Ir3rorBI,I rroAfluca n Ana e.uroo6pd]Hn el(3eMflnrpa - eAI'IH 3a

I,I3IIbJIHIITE Jlfl u eaus ga Bb3JIOXIITEJIfl.

lIpn,'roxennr:

flpuroxenne J1b I - Texnrqecxara cnequ$urallal

flprloxenne No 2 - Texnnqecxoro flpeAnoxeHae

flpuroxerne Jl! 3 - (euosoro npeaJloxeHl'Ie

Bb3JIO7XTITEJI:

ArEHU[fl nOAEOIE3I{fl, I,IBAH XPI,ICTOB

KAPTOTPAOITg I,I K CTbP

LIHX. MI{MA qAi'IEBA

H3IbJIHI,ITEJIEH

(--

l.[aserr cqeroBoaHTe,r:
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Texnu.recra cnequ{uxaqnR

3a o6oco6eHu rro3rrullu or Ii I Ao J\b l9

Areuqurra no reoae:rrr, xaprorpa{rla H Kar(acrBp (A|KK) rtrra Muuucrrpa ua

perroHajrHoro pa3Br.rrHe r.r 6raroycrpo craoro e cb3aa,qeHa Ha ocHoBaHHe 3axoua ga Kaaacrr,pa

H HMorHrfi perucrbp (3KI4P), roEro e B chna or I rxyapu 2001 r. AreHqurra u3ntrHflBa

flpnera c peureHne ua MrlHucrepcrra cuer lr,lrocpoqHa nporpaMa 3a 4eEnocrra no

ca3aaBaHero Ha KaaacrpaJrHara Kapra ri KaqacrpanHHTe perHcrpl_t (KKKp) xa crpaHar4 KaICo 14

exeroaHo aKryanH3HpaHa roaHtrrHa nporpaMa.

Areuuy-qra no reoAe3r{r, xaprorpaQru H Ka.qacrbp nua 28 reprrop}tzl.tHH 3BeHa _

c.n)ax6n no reoae3re. rap'rorpaQur H ka,uacrap (C|KK), pa:nonoxeHu 8 aaMHHHcrparHBHHTe

ueHTpoBe ua o6nacrrre.

C.n1er<6ure no reoAe3Hr, raprorpaQr.rr H KaAacrLp (C|KK) r.rruar aaxHara ponr, KaKTo aa

Kolrpoaupar or crpaHa sa A|KK npaaocnoco6uure H3naJrHHTerH B rrpoueca Ha c.r,3AaBaHe Ha

KI(XP. raxa x no npleMaHe ua xpafiHrr flpoAytcr.

Klu nacrosultur MoMeHT B .racr or C|KK xua ueo6xo4xuocT or eKcnep,rtt, Korrro Aa

no4nouarar aefixocrra.

flo roaa gaaauue AIKK e Br:loxhreJr H ule Br,3Jtoxu ua l,l:nr,,tunrel, roitro orroaapl
Ha H3r4cKBaHHJrra Aa ocHrypH eKcneprHa noMolrl B pa6oruu_r npouec Ha C|KK :a o peaeneH

nepuor or speue. flefiuocrrrre, H3HcKBauH eKcneprHa HaMeca ca cBtp3aHH c BoAeHe Ha

aenoBoacrBo H apxnB KaM C|KK, r<aro n3nbnHeHHe Ha nocraBeHH 3aAaqu, orraHH3auH, Ha

4oxyuexroo6opora A Apy r 14.

I. OcHonuu geinocrn:

l. .{oxyueHruo oroMrurerToBaHe H noAper(AaHe Ha aocHera;

2. AalrnHucrparllBHo-TexHxqecKo pea;rlr3upane xa gefixocrn cBtp3aHH c pa6orara

c AoKyMeHT[, qpe3 Ko[HpaHe, cKaHHpaHe H KoMn,rreKToBaHe Ha Marepua;Iu n npu6upane a

apxHB.

Yc,ryrr.rre, trpeaMer Ha nopbqKara, ce l{3B.bprxBar nor nprKoro paxoBoagrBo H KoH.I?on

or crpaHa Ha HaqzuHxrlure Ha crorBerHara C|KK. Ha.{anHuurre Ha C|KK onpegenrr

KoHxperHhre 3aAav.l4 L4 pe4a 3a pa6orara Ha eKcneprHTe no Mecra.



II. Cpox tr Mflcro 3a rr3nuJllreH[e Ha llopLqxara 3a o6oco6ern tro3ltulltl J\| - 19:

Cpox :a rr3rlr,JrteHrre: 24 (asaaecer u rernpu) Meceqa, cqrraHo or aarara Ha

noalrHcBaHe Ha aofoBopa 3a ll3nlrHeHlre.

- 3a,qr.nxureneH MHHuManeH cpox 3a ll3nt'JlHeHrle:a I r*leceu: 168 qoaexo'{aca.

- Yqacrsr,rrur cneaBa aa H3ntflHcBa MHHHMyu 6 (uecr) nocraBeHH 3aaarI[ Ha AeH,

cBrp3al a c nocoqeHr{Te no-rcpe AefiHocrt{, npeaocraBeHH or orroBopHoro nHue 3a I'I3IrrtJIHeH[e

no aoroBopa.

Bcrlqra aaHrurl H ocurypureJlHr aHocKI., 3a peanH3xpaHe npeAMera Ha ycnyrara ocraBar

u3urno 3a cMeTKa Ha )AacTHt Ka.

Hacrocuoro fipeanoxeHxe e BaJII,taHo 120 anu m xpafixu-a cpoK 3a noaasaHe Ha

o$eprrre.

Ilpe4ctaaxnero na oQepra, cbalpxa[ra s Texx[qecxoro [peanoxeurre nJrrl apyr
aor(yMeHT Ha yqacrH[Ka cpoK 3a u3rrsrHenrre Ha ycnyna. xoEro e no-rLnbr or
onpeaeneHlfl or Buroxrre.ns, e ocHoBaHrre 3a orcrpancBanero lta ro3rt yrracrfltlr'
rropaan [peAc'raBcHe Ha oQepra, neorroBaprua Ha flpeABaplrreJrlro o6gaexrne or
Bt ltoxxrenn yc.ronun.

Mscro na u3rrr,Jruexre: Bclxa eaua ycnyra or o6xsara xa [peAMera Ha [op]qKara

cneaBa Aa 6r,.ae npeaocrassHa s creaHure C|KX:

3a o6oco6eua rro3Huus Jl! 1: Eraroesrpaa

3a o6oco6ega nosuqnr .Ili 2: Eyprac

3a o6oco6ena noruqxr .ltl! 3: BapHa

3a o6oco6eua nornunr Ne 4: Be.nnro Tr,puooo

3a o6oco6eua no3urlafl Jl! 5: Bnaru

3a o6oco6ena no:nqnr .trl! 6: Bpaqa

3a o6oco6eua nornuxq Ne 7: fa6poro

3a o6oco6exa no:uunq ]l! 8: Kr,paxaru

3a o6oco6esa norxuxs ]li 9: KrccreHarl,,r

3a o6oco6ena n03nunn .lM0: ,rloge,r

3a o6oco6eua no:nqus J{} 1l: flarapaNrx



3a o6oco6eua uosfirlRq .l\& 12: flnosaue

3a o6oco6ena tro3nrlnr Ne 13: Pasrpaa

3a o6oco6ena no:rqnq Ng 14: Pyce

3a o6oco6ena rro3rqfir Jl] 15: C,rrlgen

3a o6oco6eua no3rrrt[fl.]l! l6: Crapa 3aropa

3a o6oco6eua rro3rrrlln .ll! 17: CoQnr o6,racr

3a o6oco6eua [o3xurrs JTe 18: Tr,proaxqe

3a o6oco6ena flo3uurq Jl] 19: Xacxoso

III. 06pa:ooauxe u KBar'rtrQtrraunc:

I . Jlflqgro, Koero rue H3na,THrBa Ae Hocrra, npeAMer Ha nopaqKara cfleAB a Aa .rtwa

MlrHr-rMyM 3aBl,ptr.teHo cpe2lHo o6pa:oaarre:

2. Onrr g orrucaHr{Te AefHocrH, o6em na o6oco6enara no3uurrr: ge no-ua,rxo or I

|OAHHA;

IV. Pery.nrarn:

Yqacrgurr,r n:6pan :a H3rrLJIHHTefl, cJIeABa Aa ocHfypu noAnoMaraHe Ha aefiHocrta,

cBbp3aHa c aenoBoacrBo H apxfiB Ha clorBeruara peruoaa-nna c.nyr<6a.

V. Orqurase:

OrqrraHsro Ha pa6orara ce fi3B:bptrlBa qpe3 ABycrpauHo noAnucaH rrpueMo_

npeAaBareneH nporoKon Ao Har{aJrHHKa Ha cr,orBerHara Cnyx6a no reoAe3lrl, xaprorpa$ur u
Ka,qacTrp 3a H3BlplUeHaTa ae HocT oT npeaxoaHH, Meceq.



Ao
I{3II1'JIH}ITEJIHI'1[ .{IPEKTOP HA

ATEHTII{.fl rro f EOAE3rrq,

I(APTOTPA|DI,IS I,I KAAACTbP

TEXHI{IIECKO TIPEAJIOXEHIIE

3a o6oco6eHlr rro3grrrrrr or J{b I Ao }lb 19

[o o6uecrBeHa [opbrrKa c [peAMer:

"Ocuzypteaae ud eKcnepmaa norrot4 za ofietneuaeaue aycrdume aa A|RK u ne nume

pezuoHurtu cmpyKn ypu - C.nyttcdume no zeodetut, xapmozpa$un u xadacmtp (Cf Kn"
Ifo o6oco6ena nozuqun Jlb 10:

,,Ocuzypneaae aa eKcnepmHa noJltot4 ta ofietneuaeane uycrcdume na CfKK-JIoeeq "

Or Hnan Xpucroa Xpumon

(mtto ucuueuooanue Ba )N(rcmfluka u npas o-opza*u:rq4uo+ amo ny Qopna)

vper - llnaH Xpucmn Xpucroerp- rp.Tporu o6.l.Jloreq yl.Blacu Haues l''l! l0 a

0888 43621 6, iwanchfistovixx@abv.bg

yBAXAEMI{ IOCIIO)I(U U TOCIIOAA,

,{exnapnparvre, qe cMe 3ano3Hart, I{ ule H3ITbJIHIIM npeAMera Ha nopbqKara B

cr,orBercrB5e c nsr.rcrsaHnrra BLI, 3irnoxeHr,r s "Texuuqecxara cneqr,ripnraqr'rx" I'r HopMarnBgure

r,r3nc(BaHH, s o6racrra Ha fipeAruera Ha nopbq Kara, Karo npeAcraBrMe Ha Bauero BHHMaHIIe

Hallero lpearoxeHrle:

1. Cporsr 3a u3nbJrHeHue Ha rroptqKara e 24 rueceqa m noAlHcBaHe Ha AoroBopa 3a

B63JIaraHe.
;

A , 2. 3aarrtxr,ffeJleu MHH[MaJreH cpoK 3a lr3nbnneHl'Ie 3a 1 ueceq: l68qoseltoqaca

ryl 
3. LIIe a:n'snnrBaMe MITHHMyM 6 nocraeenu sasaql'I Ha AeH'

I

crp. 1 or 2



4. 3anosHaru cMe c [poeKTa Ha noroBopa n axo 6tgeu onpeaeneHu 3{l t-l3ubJIHHTeJI, ule

cKJItOqtlM AOmBOp B 3aKOHOyCTaHOBeHI,IC CpOK.

5. Hasroruloro npeanoxeH[e e B{rJtl'tAHo 120 asu m rpaftuun cpoK 3a noAaBaHe Ha

o$eprure 11 ule ocraHe o6nr,pssauro 3a Hac, Kato Moxe Aa 6lae npugro no BcrKo BpeMe npeau

3TUqaHe Ha m3U CpOK.

6. lextapupaue, qe cMe 3ano3HarH c IqurepH, 3a oqeHKa ua otpeprure

Aor(WeHTauurra 3a yqacrHe - ,,Hafi-nucra qeHa".

7. flpnerrranre n clyrafi, qe 6lAeu oflpeaeneHr 3a H3n'bJlHt{Tefl, npH cKjltoqBaHero Ha

aoroBopa Aa npeacTaBHM rapaHrlH, 3ir h3nbJrHeHHe B pa3Mep n <[opua cbrflacHo ycnoBr.rqTa,

nocoqeHllBflpoel(raHaAoloBop'cKofToulerapaHT}ipaMenpeAcTo,lltoToH3nlJIHeHHeHa

3aAbJrxeHurTa cu.

8. ,fiexnapnpartae, qe BcHqxH AaHbqx ]i ocfiryPHTenHu BHocKn 3a p€aJll'i3llpaHe npeAMera

Ha ycnynara Iqe 6baar Hsr{rno 3a cMerKa Ha yqacrH[Ka.

Ilpn,noxenne:

o Konne or AHnJroMa 3a nucure o6pasooaure (saaepeno xonue)

o Konre or1pyaoBq ocxryplrTerHa, clyxe6Ha xHuxKa nnH exBHBaIeHTeH AOKyMeHT

3{r yaocroBeptBilHe Ha otrllr n o6.nacrra (:aaepeuo ronue)

Iloannc H rleqar

.{ara 24103

Ilrrre u Qarunaxc IIBaH XPncron

.{arxnocr (Dnrnqecroauue

Hexrrenoranne Ha yqacruuxa llean Xpncroa

.2or2

\



AO

I{3III,JIHHTEIHHq AIPEKTOP HA

ATEHIII{q IIO f EOAE3Ltfl ,

KAPTOT-PAOI{fl LI KAI.ACTLP

IIEHOBO TIPEAJIOXEHI{E

3r o6oco6err ro3nrtutr or Jt{! I ao J\! 24

lo o6qecrBena [opcqrca c rrpeaMer:

"Ocu4tpneaue xa er<cnepmHa nomouq za ofielneuacaue uyctcdume na A|KR a ne aume

pezaoflonrru cmplr<n ypu - Cnytcdame no zeodetun, xapmozpaQun u xalacntp QfKn"
IIo o6oco6eua notu4ut Jlb l0:

uocu4tpteane na eRcnepmfla not or4 w odetneuacaae aytcdame aa CfKK-JIoceq "
Or I4saH Xpucror Xpncroa

(nwtao uauuerunaxue Hq yuacmvuKa u npaa o-opzaxu3aquouuama uy @opua)

qpe3 - I,IBaH Xpucror Xpac, oBrp- rp.TpoflH o6n.Jloeev y:r.B.nacn Hnr.res Ns 10 a

0888 436216 , iwanckistovixx @abv.bg

yBAXAEMII rOCIIO)I(U U TOCnOAA,

Brr rprsra c yqacrfiero HH B ropeflocoqeuara o6rqecrBeHa [op6rrr(a, [o o6oco6eua

no:uqxc Ns10 rrpepamMe cneAHara rleuoBar orfepra sa usnr,lHeHre Ha ycnyrar4 a r{MeHHo:

O6rqa crofinocr 3a n3trbJrEeurre Hs nopcqrara 216O0 (lcadecem u edrra xuJtAdu u

,aecmt mut t eca) .lena 6er .n[C

lloco.]euara ueHa 3a ra3n'r,JrHeHue Ha o6uecrBeHara flopbqr(a BKrrorrBa Bcr,rqKu pa3xoar.r no

I,I3ITLJIHeHIIeTO Ha [OpIqXaTa.

llue x danrr.nrr I4nau Xpucroa

Cmp. l om I


