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Д О Г О В О Р 

  

 № ДД-59/01.06.2017 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 НИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА, притежаваща л.к. № …………………/02.12.2010 г. изд. 

от МВР-Видин и ЕГН-………………………., адрес: гр.Видин 3700, ул. „Андрей Николов“ № 9, 

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 № 5 - 

„Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК Видин“, 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: ПИРЕОС БАНК 

IBAN: BG69PIRB80671602070762; 

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 

(в приложимите случаи). 
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(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. 
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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: гр.Видин 3700, ул. „Андрей Николов“ № 9          

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

 Лице: Владимир Пламенов Гергов - длъжност Началник СГКК Видин, тел.: 0885899330, факс: 

094/601628, Е-mail: Gergov.V@cadastre.bg. 



09 4 I 601 628, E-mail : Gergov.V@cadastre.bg.

(3) Jluue 3a KoHrarcr or crpana Ha H3IIbJIHHTEJIfl:

JIuqe: Huna Huxolosa, rererlou: 0899923938, E-mail: nina_nikkolova@abv.bg

(4) flpu npourna Ha aaHHr{re, fiocoqeHu B npeAxoAHara aJruHer, Bcrxa or crpituuTe e

AJIIIXHa Aa yBeAOML ApyraTa B TpHAHeBeH CpOK OT HaCTbrrBaHe Ha npOMrHaTa.

tl.l.2l. Bcr.rqxu aout:rglrrenHo B63HI,rKHanu Br,[pocH, cJlen rroanr,IcBaHero Ha aoroBopa [r

cBbp3aHr,r c HeroBoro H3rrtJrHeHHe, tue ce peuaBar B Ayx Ha 4o6pa nolr c ABycrpaHHH nr,rcMeHr.r

cnopa3yr!{eHHr.

r{1.22. Crpauttre rro Hacrorrqn, aoroBop ule peuraBar cflopoBere, B63HHKHaIH nprr rl rro noBo.q

H3n'LJIEeHIrero Ha c6ulu, HJIIi cBl,p3aHl,t c Heno, rrJrr{ c HeroBoro TbnKyBaHe, ue4eficrnureluocr,

HeH3n',LJIHeHne, HnH npeKpaTrBaHe IIo B3aMMHo cbrnacue u c nHcMeHn cnopa3yMeHHr, a flpll

HenocTrrlaHe Ha cGrJIacHe R1rrpocbT ce oTHac.s 3a pellaBaHe npe,U xoMneTeHTHH, cT,A Ha TepHTopnrTa

Ha Peny6.nnxa Er,lrapur rro peaa ua fpax.[aHcxu, npoqecyarneH xo.qeKc.

rl.n. 23. HeparaeJrHa rlacr or HacroqrIlll, .4oroBop e Texsrlqecrara cnequrfuxaqur r,r otfepra ua

H3NbJIHIITEJIfl.

Y:r. 24. 3a Heype4euure B Hacrorrqlr, .qoroBop Br,lpocn ce [pr-r;rarar pa:nope46ure ua

4eficrrauloro 3aKoHoAarencrBo ua Peny6lura Burrapur-

Hacroruru-f,:r aoroBop ce rr3rorBu r,r uoArruca a 4sa e4Hoo6pa3HH eK3eMrrrrpa - eaHH 3a

I{3IIITJIHI,ITEJI9 u e.(us sa Bb:iIIOXUTELfl.

rIpr.noxeuxe:

flpuroxeuue Ns 1 - Texunqecrara cnerruQuxauuc

flpunoxeur.re No 2 - Texuuqecxoro [peanoxeHr,re

flpunoxeuue J'(! 3 - I{euonoro rpealroxeur4e

BlT3JIO)KI{TEJI: II3TIL"IIHHTEJI:

A|EHUI4q [O HIIHA HITKOJ'IOBA

KAPTOTPAOII' H

HHX. MI,IMA qAJIEBA

H3tIbJIHI,ITEJIEH AI{PEKTOP

f.raeeH cqeroBoarlTe,r:



Texlruqecrca cnequQuxaqun

ra o6oco6enu no3rrrluu or J\! I ao J\! 19

Areuuurra no reoAe3[r! raprorparplu H KaAacrbp (A|KK) rlu Muuucrrpa ua

peruoHanHoro pa3BHTHe U 6raroycrpoficrBoro e c r,3raaeHa Ha ocHoBaHr,re 3axona:a Ka,[acrr,pa

H HMorHn perHcTr,p (3KI,IP), roi-ro e B ctrfla or I ruyapn 2001 r. Arerqlr.rra rBnEJrHrBa

fipxera c peuleHr{e na Muur.rcrepcmr craer ltarocpoqHa flporpaMa :a Aefiuoctra no
ct3AaaaHero Ha KaAasrpa;rHara Kapra H Ka,qasrpanHrTe perucrpfi (KXKp) Ha crpaHar4 KaKro H

exefoaHo aKTyaJrH3HpaHa roautrrHa npofpaMa.

Arenqucra no reoae3,rr, rcaprorpa$m u Ka4acrr,p uua 2g repnropl,ta;IHr{ 3BeHa _

cr)nr<6r no reoae3ur. raprorpa$nr H KaJIacrLp (CIKK), pa:norroxeHrl B aaMHHuc.r?arHBHHTe

uelmpoBe sa o6naclrre.

Clyx6lre no reoae3lrr, raprorpaQu.r h Kaaacrr,p (C|KK) uuar BDKHara ponr, KaKTo aa

KoHTpoflHpar or crpaHa sa A|KK npasocnoco6Hrre H3nbJrHurerl, B npoqeca Ha cL3AaBaHe Ha

KKKP. raxa a no [pHeMaHe Ha xpa Hxr npoA]Kr.

Ktu uaclonqul MoMeHT B 'racr or C|KK nua ueo6xo4urr.rocr or eKcneprH, KoHTo Aa

noAnouarar Iefisocrra.

flo roaa aagauue AIK( e Br:noxrrer r ule Ba3;roxlr ua H:nurxure,r, xoirro orroeape

Ha H3HcKBaHrurra aa ocnrypl eKcneprHa noMotrl B pa6ornu_r npouec Ha C|KK sa oflpe.qereH

neprloa or apeue. fleftuocrlTe, H3HcKrarqH eKcneprHa HaMeca ca cB.bp3aHH c BoaeHe Ha

AelroBopcrso H apxHB KtM CI-KK, raro r.{3nbrHeHHe Ha nocraBeHn 3aAaqu, orraHmaun Ha

4oryueuroo6opora A Apy r b.

I. Ocnonnn gef,nocru:

l. [orylreHruo oKoMnrercroBaHe H noApexl:rHe Ha aocnera;

2. A.quxnucrparuBHo-TexHrqecKo pezrrrx3npaHe Ha.{eiHocru cB.r,p3aHH c pa6orara

c aoKyMeHTH, Lrpe: KonHpaHe, cKaHhpaHe H KoMrrrreKToBaHe Ha MarepH:rflH r npn6upaHe a

apxfiB.

Ycryrure, apeaMer Ha noplqKara, ce H3Br,prrrBar rror nprxoro prxoBoacrBo H KoH.r?on

or c'rpaHa Ha HaqarHHuHTe Ha cboroerHara C|KK. Ha,raaHlrufre Ha C|KK onpege,lrr

KoHKperHHTe 3aAaq pe1a 3a pa6orara Ha eKcneprfiTe no Mecra.



II. Cporc rr Mscro 3a rl3trlJruetlrre Ha rIopa,qxara ra o6oco6esn no3[urf[ Jt! l _ 19:

Cpox ra [3rrr,JlHetle: 24 (aezaecer u rernpt) Meceqa, cqHTaHo or aarara Ha
nolnHcBaHe Ha AOTOBOpa 3a H3III,JIHeHHe.

- 3aAr,nrrrreleH MHHr,tManeH cpo( 3a H3nLJrHeHHe ra I ueceu: l6g qoaeKoqaca.

- Yqactsl,rxt t cne1Ba Aa u3[bJtH.f,Ba MnHHMyM 6 (rrrecr) nocraBeHH 3aAatIU Ha AeH,

cBap3aHH c nocoqeHHTe no-rope AefiHocrHt npeAocraBeHlr or orroBopHoro nxue 3a [3nanHeHHe

no aor-oBopa.

BcrvrH gaHt4u H oct.t[ypHTeJlHH BHocKU 3a peanu3HpzrHe [peAMera Ha ycnyrara ocraBar

tt3urJlo 3a cMeTxa Ha )AacTHHKa.

Hacronuoro npeAaoxeHue e sanH.qHo 120 gxn or KpaiHH, cpoK 3a noAaBaHe Ha

ooepflrre.

lpeAcraannero xa oQepra, cr,Abprr(aua s Texfl[qecxoro flpeAroxeg[e unx Apyr
AoKyMeHT Ha yqacrHuKa cpoK 3a [3rr]JrHeH[e Ha ycnyra, xoftro e no_Ar,Jr[n or
o[peAeneHflq or Br,s.noxure.nfl, e ocHoBaHl|e 3a orcrpaHqBaHero rra ro3n yqacrHrrK,
nopaAg flpeAcraBflfle Ha oQepra, ueorroBaprqa Ha trpeABapnrenuo o6cseuure or
Bt s,toxnre,u yc.ronxn.

Mccro ua [3nr,,rHeH[e: Bc.sxa eaHa ycnyra or o6xaara Ha nperMera Ha noprqKara
cneABa Aa 6r,4e npeqocras*ra n cle4urre C|KK:

3a o6oco6esa no3flunr J\! l: B,raroesrpa4

3a o6oco6eHa no3rluufl Nl 2: Eyprac

3a o6oco6ena ro3rurr .Il! 3: BapHa

3a o6oco6exa no:uuuq .ll! 4: Bennxo Tr,puoro

3a o6oco6eua noruqnn Ne 5: Buaus

3a o6oco6ena noruuux JTr 6: Bpaqa

3a o6oco6eHa noruqns.lll 7: la6pouo

3a o6oco6eua rro3nurre Nr 8: Kr,paxa,ru

3a o6oco6ena no3[ults J\!r 9: Klocrenlu,r

3a o6oco6eua rro3uurrr .}& l0: ,rloseq

3a o6oco6exa noruunc J\! I I: fla:ap4xur



3a o6oco6ena nosnqnx J\} 12: ll_flos.{Hg

3a o6oco6ena noruqur }lir 13: pasrpa,4

3a o6oco6ena rro3auue J\ir 14: pyce

3a o6oco6eua nornqxa Jt! 15: C,lxseu

3a o6oco6eua rro3urtnfl Jl! 6: Crapa 3aropa

3a o6oco6ena no3rrllq J\! 17: Co$ua o6,racr

3a o6oco6exa uosnuus J\!: lg: Tr,prosxule

3a o6oco6ena norxqnR N: 19: Xacxolo

III. O6paronanne u xaaanQnxaqnx:

I . Ilrqcro, r(ogro ttle IBITrJITuBa AeiHocrr4 npeAMer Ha rroprq(ara cJreaB a lra HMa
MlrHllMyM 3aBbpureHo cpeAHo o6pa:osaale;

2. Onur e onlrcaHr,rre AefiHocru, o6ero Ha o6oco6euara [o3Huur: He no-uanro m I
IOAXHa;

IV. Perynrarx:

Yqacrgnrtr rc6paH 3a u3nbJrHHTeJIJ creABa Aa ocuryplt noAnoMaraue Ha AefHocrra"
cBbp3aHa c aenoBoacrBo H apxuB Ha crorBernara peruouaaHa c,r1ax6a.

V. Or.rrrrage:

Or.rn'raHero ua pa6orara ce H3Bt,prrJBa qpe3 AByc.rpaHHo noAnucitn rlpt.teMo-

npeAaBareneH nporor(on !o HaqzrrrH,,Ka Ha cborBerHara Cl]z<6a no reoABHr, rcaprorpaSu.a u
Ka'qagrbp 3a u3Blprueuata 4e uocr oT npeaxoaHH, Meceq.



Ao
I,I3[bJIHI,ITEJIHI,I.g AI,IPEKTOP HA
AIEHIII4' tIO f EOAE3I.I',
KAPTOTPA@I,I.fl I{ KAIACTbP

\

TEXHTIII E CKO IIPEAJIO)ITE H I,IE

3a o6oco6eHu no3rrurlr or ]1b I Ao Jl! 19

no o6qecraeHa tropbtrxa c rrpeAMer:
"ocueypneaue uo e*cnepm*a no ot4 ta o1etneuaeaae nyxdume na A1KR u ae aume

pezuo tutflu cmplKmypu - Cttyx6ume no zeodetu"a, xapmozpaeun u xodacmtp GfKn"
ffo o6oco6eua noturqun Jyo 5:

,,ocuzypnaane no eKcnepmHa nonror4 ta o1eznetasa e Hyrrcdume Ha CfKR-Budun ,,

Or Hnsa llnanona Huxo.nona
(ro.rtto xautenoeaaue a y\acm\uKct u npa6 o_opza u3aquorxama ,vy eopua)

vpe - CFKK Bnaun

yBAXAEMII IOCIIO)I(I,I n rocrroAA,

.(euapnpar.re, '{e cMe 3ano3Haru H ure I,r3nbJrHHM npgaMera Ha nopbqxara B

crorBercrBfie c l,I3HCKBaHHrra Br.r, :aroxeHu g "TexHr.r,{ecrara cneqr<}uxaqrr,, n nopuarunuure
H3ITCKBAHI" S O6IACT-rA HA NPCAMETA HA NOPTqKATA, KATO IIPEACTABflME HA BAUIETO BHHMAHHE

HalIJeTO npeAnoxeHHe:

l. Cporrr 3a H3n6JrHeHHe Ha nopbqKara e 24 ueceqa or noAnrrcBaHe Ha.qoroBopa

Bt3naraHe.

2. 3aAraxrreaeH MrrHHMa,leH cpo* 3a r,r3nbJrHeHNe aa I ueceq: l6gqoseKoqaca

3. lJ-[e rrnraurBaMe Mt,tHltMyM 6 nocraaeHu 3aAaqn Ha AeH.

4. 3anosnarn cMe c npoeKra Ha.rtotoBopa n axo 6r4eu onpeaeneHH 3a H3nbJrHnren,

cKJ OqUM AOTOBOp B 3aKOHOyCTaHOBeHH' CpOK.

crp. I or 2



5. Hacrorqoro npeaJroxeHxe e BarHAHo 120 ann or KpafiHH, cpoK 3a noAaBaHe HaoSeprure t,l ule ocraHe o6mpssarqo 3a Hac, Kmo Moxe Aa 6r,ge npnero no BcrKo BpeMe rpeAH
H3TrrqaHe Ha TO3H CpOK.

6. .(euapr.rparue, rle cMe 3ano3Haru c KpHTepHq 3a oueHxa
AOKyMeHTaTIHTTa 3a yqacrHe _ ,,Hafi_Hncra uesa,,.

7. Ilpaerr.rar*.re a clyuafi, qe 6r,aeu onpeaeJleHH 3a H3,,rnHHTen, np, c*nroqBaHero Ha
aot'oBopa Aa npeAcraB,M rapaHu,, 3a a3nlrHeHrre B pa3Mep N Qoprua ctrJracHo ycnoB,rra,
nocoqeHl'l B npoeKra Ha roroBop, c Korro ue rapaHT,paMe npeacmrrqoro H3n6nHeHHe Ha
3aatnxeHHqTa cH-

8. leuapr.rparue, qe BcHqKH aaH6q, H ocr,,-ypt{renHH BHocKH 3a peanl3[paHe npeAMera
Ha ycnyrara rqe 6r,Aar usllr,,ro 3a cMerKa Ha yqacrHrKa.

llpn.loxeuxe:

o Konue or'4unnoMa 3a cperHo o6pasoeaHne (eaaepeHo ronle)

Ha orpegrHre or

[Iue u eauu.nur

!.rrxuocr
Har.rtrrenosaHue Ha yqrcrnnKa

Hr.rHa Huro.rosa

Lr. cneuna.lucr

Husa Hsro.lona

crp.2 or 2

3a yAocroBeprBaHe Ha onHT s o6,1acrra xonue)

k
AOKYMEHT



Ao
H3TIbJIHI,ITEIHIq AIPEKTOP HA
ATEHUU_fl IIo rEom3r{r,
KAPTOIPA(DH-f, II KAIACTbP

IIEHOBO IPEAJIOXEHI{E

3a o6oco6exrl rro3uuut or ]l! I ao J\! 24

no o6rqecreeHa rropr,rrKa c npeAMer:

"ocu4tpneane na eKchepmfla nortouq ta ofuetneuacane nyerdume na A1RR u nefinume
pezuoH.urHu cmplKmypu - Cnytcdume no zeodetu.z, xapmozpaeu* a xadacntp GfKn.

IIo o6oco6ena notutqu-e Jlb S:

,,ocu4tpnoaue aa eKcnepm*a no ouq ea o1ezneuaeane nytcdume na cfQK-Budun ,,

Or Huua llsarona Huxo.nora
(mtto uau.ueuoaauue da yqacmAuKa t npa6Ho_op?a u3at4uonuama ,vy eopa.ra)

vpe: - CIKK Br4uu

},BAXAEMIT |OCIIO)I(U I,I IOCfIOIA,

Br,r np:ssra c yqacrr.rero Hr.r B ropenocoqeHara o6qecrBeHa rtopbrrK4 no o6oco6esa
noguuur J',1! l0 [peanafi*e cre.4Hara rIeHoBa orfepra:a usu'JrHeHrre Ha ycJrymra, a r.MeHHO:

o6qa sroftHocr 3a ,'3nLJr'e,rre Ha nopBq*ara 21600 (dearecem u edaa xur"nou u
utecmt mut neaa).leaa 6er A/{C

llognrlc ll [eqar:

lara 27/03 12017

llue u Qaun.nrn Hasa Huxolona

Cnp. I om I

flocoqeHara IIeHa 3a l,l3rrbnHeHl,re Ha

rr3[bIHeHIreTO Ha IrOpSqXaTa.

IlopsqKa BKJTIOTTBa BcrrqKll pa3xoaH no


