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Д О Г О В О Р 

  

 № ДД-60/01.06.2017 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 ГАЙТАНА СТОЯНОВА ДИМИТРАКОВА, притежаваща л.к. № ……………./29.09.2010 

г. изд. от МВР-Пазаджик и ЕГН-…………………, адрес: с.Дебръщица, обл..Пазарджик 4414, ул. 

„Първа“ № 33, 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 № 11: 

„Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК Пазарджик“, 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 14 400 (четиринадесет хиляди и 

четиристотин) 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:BG61STSA93000013430582; ВIС: STSABGSF;  

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 5. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 288 (двеста осемдесет и 

осем) 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: с.Дебръщица, обл.Пазарджик 4414, ул. „Първа“ № 33          

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

Лице: Йордан Гаджев – длъжност: ИД Началник СГКК Пазарджик, тел.: 0885899333, факс: 

034/444057, Е-mail: Gadjev.I@cadastre.bg. 

(3) Лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Лице: Гайтана Стоянова Димитракова, телефон: 0886986133, Е-mail: ... 

(4) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е  



ancxHa aa )tse.qoMl.I ApyraTa B IpIIAHeBeH cpoK oT HacTB[BaHe Ha npoMrHaTa.

qst. 21. Bcuqrr .(oflbnHr,rrejlHo Br3HEKHzrlu B6npocI,I, cre.( Ilo,urlHcBaHero Ha ,(oloBopa u

cBrp3aHL C HeIoBoTO I,I3fl6JIHeHI,Ie, qe ce pemaBaT B Ayx Ha gO6pa rOlr C ABycTpaHHI-I nHCMeHll

cnopa3yMeHrrr,

r{JJ, 22. Crpaxure rro Hacro.f,Iut{, AoroBop ue p€[raBar clopoBere, Bb3HI4KHaurH IIpH Il no noBoA

E3nGJIHeHIIeTO Ea ct,ryL I{Jr}r CB6p3alHr{ C Hero, IlJrI,I C HeroBoTO TGnKyBaIIe, HeAeftcTBHTeJIHocT,

He[3naJrHeHr.re, I,IJIT,I [pexpaTrBaHe no B3aI{MHo cbrJIaCUe I,I C IUCMeHIT ClOpa3WeHHr, a npI,I

HenocTHraHe Ha cBrJracEe BbIIpocbT ce oTHac, 3a pe[aBaHe npeA KoMneTeHTHI{.f, C5A Ha TepHTOpIr.[Ta

Ha Peny6n[Ka EbJrapr, rto pe.ua Ha fpaxaaHcrn flpoqecyaneH KoAeKc.

tl,r. 23. Hepas4eJrHa qacr or Hacrorl![, ,(oroBop e TexHu'{ecKara cnequrpuxaqur l,t o(bepra Ha

I,I3TIbJIHHTEJIg.
I{:l,. 24. 3a reypegexrte B Hacrorlquc ,qoroBop Bcnpoca ce npl'IJrarar pa:nopeg6n're na

gefi crsarqoro 3ar(oHoaareJlcrBo Ha Perty6nxKa Er,nrapu-e.

Hacrocrqusr aoroBop ce I,I3rorBLr E no,4nllca n 4na e,4uoo6pa3Hl'I eK3eMlrrpa - e.(uH 3a

H3IIbJIHI,ITE Jlfl. s erym ra Bb3JIOI(IITEJI-fl.

Ifpu,'roxennr:

flpunoxenre Ng 1 - Texnuqecrara cIIequOI,IKaIIn

flpxroxeuue Nb 2 - Texnuqecxoro npeAnoxeHlte

flprroxeuue No 3 - I{euoooro npeanoxeulle

Bb3JIO)KIITEJI: I,I3TIbJIHIITEJI:

AIEHIII,Ifl IIO TAff TAHA,.(I{M}ITPAKOBA

KAPTOIPAOIIfl tI
I,IHX. MI,IMA qAJIEBA

H3IIBJIHI{TEJIEH ATIPEKTOP

W

Lranen cqeroBoalrreJr:

6



Texnu.recxa cneqnQurcaqun

3a o6oco6eHll no3uurru or J\t I Ao J\! 19

Arenulrcra no reoAe3r{r, raprorpaQt.r H xaAacr}p (A|KK) ruru Muuucmpa ua

pefHoHanHoro pa3Brrrre u 6.naroycrpoficrBoro e cr,3aa.qeHa Ha ocHoBaHHe 3aXOHa sa KaAaCTLpa

n r.lMorHr{, perucr}p (3KI,IP), roftro e B crdla or I rHyapr.r 2001 r. Arenunsra H3nr,JrHrBa

rrpHera c peureHHe ua Mr.ruucrepcr<r,rr ctter flr,,rrocporrHa nporpaMa 3a Ae[Hocrra no

cr,3AaBaHero Ha KaAacr[,aaHara Kapra H KaAacrptrJrHHTe perHsrpH (KKKp) Ha crp:IHara, KaKTo H

exeroAHo aKD/aflH3HpaHa rOAn[Ha npotpaMa.

Areuqngra no reoAe3n ! xaprorpaQr.rr H Kaaacrbp urua 28 reprropuaJlHu 3BeHa -
c,r)nx6n no reo.[e3Hr, r<aprorpaour H Ka,{acTr,p (CIKK), pa:nonoxeH}r B aAMHHtrcTpaTr.tBHgTe

uerrpoBe Ha o6,racrrre.

C.nyer6ure flo reoae3[.l, raprorpaQrl-a !r Kaaacr],p (C|KK) urraar Balr<xara ponr, KaKro aa

KorrrponHpar or crpaHa sa A|KK npaoocnoco6xure H3rraJrHt-rreJ.tl..t B rrpoueca Ha ct3AaBaHe Ha

KKKP, raxa H no npHeMaHe Ha rpa xar npoaytff.

Kr,M Hacroculh, MoMeHT B qacr or C|KK lrMa Heo6xo.qrrMocr or eKcnepru, Kol,rro aa

no,trnouarar leElrocrra.

flo roaa :aAauue A|KK e Btsaoi(rrrer H rue B.b3Jroxfi Ha H:nunrl-re,r, rcofiro orroaapr

Ha u3ncKBaH[rra.{a ocHrypr,t eKcneprHa noMoul B pa6ornur flpouec Ha C|KK :a onpeAeneH

nepHoA or speue. .{efiHocrHTe, r,l3HcKBaurx eKcneprHa HaMeca ca cBbp3aHH c BoAeHe Ha

AefloBoacrBo H apxnB KIM C|KK, xaro H3nraHeHHe Ha rrocraBeHu 3aaarrn, orfaHH3auu, Ha

4orytrreHroo6opoTa y Apyrl,/,.

I. Ocxonnx gef,Hocru:

l. loxyuerrrxo oKoMnfleKroBaHe u noapexaar{e Ha AocHera;

2. AgruauucrparlBHo-TexHrqecKo peanfi3lpaHe ua 4eiuocru cBr,p3aHH c pa6orara

c AoKyMeHT[, qpe3 Kon]rpaHe, cKaHHpaHe fi KoMnJreKToBaHe Ha Marep]rann n npx6upaue a

apxHB.

Yclyrure, [peAMer Ha nop'r,qrara, ce H3Br,pr.[Bar noa npqKoro p]KoBoacrgo H KoH.Ipon

or srpaHa Ha HaqanHuuxre Ha crorBerHara C|KK. Ha.{anHuuuTe Ha C|KK onpeaenrr

KoHKperHHTe 3aAaqH l, pe.qa 3a pa6orara Ha eKcneprxre no Mecra.



II. Cpor n Mrcro 3a tr3rrtJrrreHrre Ha rropr,rrxara 3a o6oco6eux nocnqrr[ Ng I - 19:

Cpor ta u3rrbJrrrenrre: 24 (aaaaecer u rernpn) Meceua, cqHTaHo or aarara Ha

nOAnUCBaHe Ha AOfOBOpa 3a U3n'LnHeHre-

- 34qraxrreleH MHHHMzTaeH cpoK 3a fi3naJrHeHr,re:a I ueceq: 168 .{oeexoqaca.

- Yqacrsuxr,t cJreABa,qa H3ntflH{Ba MIHUMyM 6 (necr) nograBeHr-t 3aAaqu Ha AeH,

cBLp3aHH c roco.{eHrrre no-rope aefiuocrn, npeaocraBeHH or orroBopHoro nHrre 3a H3IrEJrHeHue

no.qofoBopa.

Bcxqxr.r aaur,un H ocHryp[TenHH BHocKH 3a peanr.r3r.rpaHe npeaMera Ha ycnyrara ocraBar

H3UTJIO 3a CMeTKa Ha r{aCTHHKa.

Hacro.suom npeanoxeHHe e BaaHAHo 120 aru.r or KpafiHHJr cpoK 3a rroaaBaHe Ha

o$eprure.

Ilpe4craarnero na oQepra, ctAbpxaua n Texnu.recxoro [peAnoxeune HnH apyr
aoKyMeHT Ha yqacrH[Ka cpoK 3a ]r3rrr,JrHeH[e Ha ycJyra. xofiro e tro-aLJrLr or
otrpeaeJreuun or Bt:.roxxrqrrfl, e ocHoBaHrre 3a orcrpauqBaHero rra ro3u y.racruttr,
rropaau rrpeacraBcHe Ha o$epra, neorroBapcua Ha trpeABaplreJrxo o6naennre or
Br,:"roxxrenr yc-roaxn.

Mccro Ha [3rrr,JrHeune: Bcgxa eaua ycnyra or o6xBara Ha npeAMera Ha nopbtlKara

creABa Aa 6r,ge npegocraseua n cle4uure C|KK:

3a o6oco6eua nosaqns J\! l: EnaroeBrpaA

3a o6oco6eua noruqur Ne 2: Syprac

3a o6oco6eua rro3Ilurrfl ]l! 3: BapHa

3a o6oco6esa nosnqlc Jl! 4: Bernro Trpxoso

3a o6oco6eua no:rlqnq J\! 5: Bxlun

3a o6oco6eHa no3rrqu, Ns 6: Bpaqa

3a o6oco6eua no3sunr ]1! 7: fa6poBo

3a o6oco6esa no3nq[r J{! 8: Kr,paxa.nr,r

3a o6oco6ena no:nqus ]l! 9: KrocresAun

3a o6oco6ena [o3uqHq }[s l0: Jlose.r

3a o6oco6ena rro3urrrrfl .ll! I l: Ila:apaxax



3a o6oco6ena [o3uu]ic ]M2: fl,roelug

3a o6oco6ena noruqnn Jl! 13: Pa:rpaa

3a o6oco6esa notxqnn J\ir 14: Pyce

3a o6oco6eua no3rrqnfl Jl! 15: C,rlrseu

3a o6oco6esa no:[qus .Itl! 16: Crapa 3aropa

3a o6oco6ena norurrnq Ne 17: CoQlu o6,racr

3a o6oco6eua no3nufis Jl! 18: Tr,proauule

3a o6oco6ena no3riutrr J\! 19: Xacxoso

III. O6pasoraxxe n xea.nnQnraqxn:

l. Jluqero, Koero ule Hgrrurussa AeilHocrra, npeAMer Ha nopt.rxara cneABa Aa ItMa

MhHHM),ry 3aBapuleHo cpeAuo o6paroaauNe:

2. Onur g ofrucaHHTe AefHocrt, o6err Ha o6oco6eHara no3Hur.u: ne no-uanxo or I

TOAHHA;

IV, Pe:y,rrarn:

Yqactuurtl ns6pan :a H3rrLJrHHTeJr, cJIeABa Aa ocurypH noAnoMaraHe Ha aefiHocrr4

cBLp3aHa c aenoBoAcrBo H apxfiB Ha ctoraernara peruouarua c,ryx6a.

V. Orqxraxe:

OrruraHero ua pa6orara ce H3BEpruBa qpe3 ABycrpaHuo noAnrrcaH rrpueMo-

npeAaBare;IeH nporoKofl Ao HaqanHrrKa Ha c't orBerHara Cnlox6a no reoae3r,rr, rcaprorpaQn_r n

KaAacrr,p 3a H3Brpureuara gefiuocr or npeAxoAHrur Meceu.



/

Ao
II3[IbJIHI,ITEJIHI,Iq AI,IPEXTOP H A

AfEHUprq tlo rEoAE3U.fl,

KAPTO| PAOI{' I,I KAIACTI)P

TEXHI4TIECKO TIPEAJIOXEHUE

3a o6oco6eHu no3uurru or.Ilb I Ao J{! 19

no o6rqecrseHa flopbrlKa c rrpeAMeT: ,

"ocuzypneaue ua e\cnepmHa no.uou( 3a o^enteuaoaue uyxdume na A.RK u neitaume

v pe?uo,tu't*u cmplKmjpu - Cnytr6ume no zeodetun, xapmozpafiut u xadacmtp GrKn"
flo o6oco6eua noru4u, lW ./t(,

o,...rtp!,?.e* Gzn&- %,<2y.,*.4-
(nttuo tautrenoaarue He y\acm uka u npaalo-opealwq1uoniama y alop.ua)

rrpe3 . .... . ... ..... . . .. ... ...
(co6cmaeao, 6at4u,o u Qavu,,to u e a npedcmasnr,aulua y\acmrruKa, adpec za xopecnonde quS, adpec Ha

eteKmpo Ha noryq)

yBAXAEMIT TOCnO}I(I{ r,r focnoAA,

leuaprpatte, qe cMe 3ano3HarH u rue H316JIHI4M [peAMera Ha nop.r,qKara B

cborBercrBHe c H3HCKBaHHrra Bu, saloxeHu g "TexHuqecxa.ra cnequtlaraqlir,, n Hoplratlraurre
I-{3}ICKBAHHq S O6IAC1'TA HA NPCAMETA HA NOP6IIKATA, KATO NPEACTAB'ME HA BAUETO BHHMAHHE

HameTo rrpeajloxeHIe:

l. Cporur 3a H3nbnHeHre Ha nop'bqKara e 24 lreceua or norn[cBaHe Ha aoroBopa 3a

B.t,3,lafaHe.

2. 3arrrxurereH MHH MaTeH cpoK 3a H3nrrHeHue 3a I Meceu: ./_6{.."ou"*oru"u
3. I{e r.rrn'unu.nBaMe MHHrzMyM ...6-... no"rurrrr 3aaaqu Ha aeH.

crp. I or 2
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4. 3ano:garu cue c npoeKTa Ha aoroBopa u axo 6raeu onpeleneHH 3a H3nbJrHHTeJr, ure

cKJIIoqUM AOTOBOp B 3aKOHOyCTaHOBeHLt' CpOK.

5. Hacroxuloro. np64loxeuxe e BaJTHAHo ).Q...om or xpa uNr cpoK 3a norasaHe Ha

o$eprlrre B ule ocraHe o6Brp3Baqo 3a Hac, Karo Moxe Ia 6rge npnero no BcrKo BpeMe peAr4

H3THqaHe Ha TO3n CpOK.

6. .{euapupar"re, qe cMe 3ano3Har[ c KpHTepH, 3a orreHKa ua orfeprnre or

AOKyMeHTaUHTTa 3a yqacTr{e - ,,Har-HHCKa UeHa".

7. llpr,renrar*.re B cnyqafi, ue 6r4ev onpeAeneHh 3a H3nuIHHTeJI, npn cKloqBaHero Ha

AoroBopa Aa npeAcraBHM rapaHun, 3a H3naJrHeHlIe B pa3Mep u Qopr'la cburacHo ycnoBrrra,

nocoqeHH B npoeKTa Ha aoroBop, c KorTo u-(e fapaHTHpaMe npeacToruloTo H3nrJrHgHHe Ha

3aasJIXeH HsTa CH.

8. .{exaapapaue, qe BcHqKH AaHr,uN H ocr4rypurenHn BHocKH 3a peatr3 paHe

Ha ycayraTa ue 6baaT H3urflo 3a cMeTKa Ha yqacTHHKa.

rIpuaoxeurre:

. Konhe or aHn,roi\ra:a cpeluo o6parosauNe (saeepeHo xonre)

. KonHe or rpyaoBa, ocHrypHTenHa, cnyxe6Ha KHHxKa HJIh eKBhBareHTeH

3a yaocroBeprBaHe Ha onHT B o6lacrra (:aaepeHo ronue)

flornuc rr neqar

.(ara

llirre rr Qarrxarra

!,.nr,xuocr

HaulreHosarlrre tra yrracrltIIKa

ao KyNre HT
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Ao
IBIBJIHI{TEJIHI{fl AI{PEKTOP HA

ATEHUI{' IIO rEo,ry3l,lfl ,

KAPTOIPA@IIfl II KAIACTbP

IIEHOBO IIPEAJIOXEHI{E

3a o6oco6errr rlo3lrqrru or JG I ao l\! 24

no o6Eecrsega noPLqKa c nPeAMer:

"Ocuzypnoane na eKcnepmHa noJltor4 ta obetneuaeane nywdume na ACKR u ne uume

pezuoTon*ucmpvKmvpu'"';::::;,::::,,;;"f,21,',r',"uxadacmtpo':'"

o,....Dr/)z.asa &.tuo& ...Za.*g*.a
(ttottx o x auueuoeauue H a )xacmHuKa u nPasHo'oPzavua4uot rcma uy Qopua)

qpe3 '............
(co1cmseHo, 6au4uuo u Qautuno uue ua npedcmaannqatqufl yvacm\uKq adpec sa xopecnondenqua, adpec na

ercxmpouua not4a)

yBAXAEMLI |OCIIO}I(U rI TOCTIOAA,

Brr aps:ra c )rqacrl.Iero Hr.t B ropeflocoqeHara o6qecrBeHa flopbqKa, no o6oco6eHa

no3uun, N, ..//.... npeAnaraMe cre.qHara qeuona o0epra T,#ry#tffij9Jtlfrara. a rMeHHo:

O6qa croftnocr 3a r3rrr,JrHeHre Ha roptrlrara '.#I'#g-f.A. Grosotl .neaa 6er AAC,

ctorBerHo (c.noeou) rco,a c n.IC.

flocoqesara ueHa 3a r{3nrJrHeH}re Ha o6ulecrseHara [op6rrKa BIorIoqBa BcIrrrKL pa3xoAH no

IEnGJIHeHIIeTO Ha nOpAqKaTa.

Iloannc tr fieqar:

A^'r^ J,(, lJ, ,

llue u tlaur.nur

Cnp. I on I


