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Д О Г О В О Р 

  

№ ДД-74/08.06.2017 г. 
 
 

Днес, 08.06.2017 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 НЕЛИ ПЕТРОВА БЕРЧЕВА, притежаващ л.к. № ................../04.10.2011 г. изд. от МВР-

Враца и ЕГН-............................, адрес: с. Хърлеш, общ. Козлодуй, ул. „Благой Иванов“ № 4, , 

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 № 6: 

„Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК Враца“, 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 21 600 лв (давадесет и една хиляди и  

шестстотин). 

 (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 ЦКБ, клон Възраждане; 

IBAN:BG67CECB97901070160401; ВIС:CECBBGSF;  

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. Русе 7000, ул. „Мария Луиза“ № 21, вх.2, ет.1          

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

Лице: Стефан Митов – длъжност: Началник СГКК Враца, тел.: 0886445569, факс: 092/661923, Е-

mail: Mitov.S@cadastre.bg. 

(3) Лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Лице: Микаел Врамшабух Чакълджиян: 0878757935, Е-mail: mikael.chakaldzhiyan@abv.bg 

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



anrxHa Aa yBeaoMH ApyraTa B Tpu,qHeBeH cpoK or HacTt[BaHe Ha npoMrHaTa.

I,.jfl.. 21. Bclr.{ru Ao[bJIHITTeJIHo Bb3HI.IKHanu Bt,npocu, cJreA [o.UlIcBaHeTo Ha AoroBopa fi

CBbp3aHH c HeroBoTo [OnGJIHeHIIe, lIIe ce peltraBaT B .q]x Ha Ao6pa Bonc c ABycTpllHHH nI-IcMeHI'I

crIopa3yMeHns.

rl,n, 22. Crpaurme IIo Hacrorrqr{, aoroBop rqe perraBar cflopoBere, Bc3HrKHaJrH IIpu I{ no [oBo.4

I.r3nbnHeHl.Iero Ha c6ulr{r HnE cB6p3aH[ c Hero, rrJII.t c HeroBoro rbn(yBzrHe, HeAeficrBHTeJIHocr,

HeH3nBJrHeHr4e, rrn [peKpaTrBaHe IIo B3aIIMHO CGfJIaCIle I,I C [rIcMeH[ cflopa3weHus, a rlpu

HeIIocTIlraHe Ha c6HracHe BsnpocrT ce oTHacc 3a peulaBaHe IIpeA KoMleTeHTHHs cI,A Ha TeplrropHrTa

Ha Peny6nu(a Banrapflt rlo pe,ua Ha fpax,{aHcKuc npoqecyareH Ko.qeKc.

rlr. 23. HeparaeJrHa qacr or Hacrosrq[, AoroBop e TexHI.I.IecKara cflequ(buKalllrfl H o$epra Ha

TI3NbJIHI,ITEJTfl.

I{jI., 24. 3a ueypegenure B HacrorlrlH, AoroBop Bbllpocu ce npl{Jlarar pasnope46Ilre ua

Aefi crnauloro 3axonoAareJlcrBo Ha Peny6nxra Burapux.

Hacrosuucr aoroBop ce I{3rorBH L no.{Iluca n gaa e.quoo6pa3HH eI(3eMII[spa - eAI]H 3a

II3IbJIHI,ITE Jlfl u eastt ga Bb3IOrtrCIITEIr.

IIpu,'rormeHnn:

flpruoxenae No I - Texnrqecxara cnequ$uxaqrr

flpnnoxenue No 2 - Texnu.{ecroro [peAJIoxeHI're

flpu:roxeuue },{! 3 - I-{euonoro rpeanoxeHrie

I{3TI'b"TIH}ITE"TI:

ATEHUIIfl [O HEJII{ EEPqEBA

KAPTOTPAOI,IS H

r{Hx.MrrMArrA.,rEBA '. ffip
I,I3TIT,JI HTITEJIEH AI,IPEKT

I-,'raneH cqero goAIlreJI :

BI,3JIOIfl{TE"TI:
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Texnra.recrca cnequQuxaqr.rn

3a o6oco6eHr no3nurru or .)\{b I Ao .t1! 19

AreHqx.ara rlo reoAe3[r, raprorpaQur H KaAacrr,p (A|KK) mu Muuucrrpa ua

pefaoHajrHoro pa3Br{THe u 6raroycrpo crBoro e cr3aaaeHa Ha ocHoBaHHe 3aXOHa:a Karacrbpa

r,r r.rMorHn perHcrap (3KHP), xofiro e B clina or I rxyapu 2001 r. Arenunrra H3nb;rnrBa

rlpuera c peueHrre ra MnHucrepcxr.u cr,rer .ftlrocpor.rHa nporpaMa 3a AeEHocrra rIo

CA3AABAHETO HA KAAACTPAJIHATA KAPTA I,I KAAACTPANHTTE PEII,ICTPH (KKKP) HA CTPAUATA, KZIKTO H

exeroaHo arcryanrc}rpaHa foaHlxHa nporpaMa.

AreHqmra no reoAe3Hr, xaprorpaQu.r H KaAacrlp uua 28 replrrop[arrHH 3BeHa _

cn)ax6r no reoAe3ur. rcaprorpaQur H KaAacrr,p (C[KK), parnoroxeHy B aAMHHHcrpar[.tBHr{re

qeHTpoBe na o6racrme.

C.nyx6ure no reoAe3ur, raprorpa$u_e t-r KaAacTtrp (C|KK) urraar BOKHaTa poJr.f,, KaKTo Aa

KOHTpOnlrpar or crpaHa xa A|KK nparocnoco6Hrre H3n5JIHHTeJTH B npOUeCa Ha Cb3AaBaHe Ha

KXKP. raxa H no npneMaHe Ha xpaiHnr npoayKr.

Kr,n uacrolulx-r MoM€HT B qacr or C|KK nma Heo6xoarruocr or excrreprrj, KoHTo Aa

noanouarar refisoct-ra.

flo rora :agaHue AIKK e Br:.noxureJr H rle Bb3Jrox, ua Hsnr.nH*rrel, xofiro orrorapr
Ha H3r.rcKBaHlurra Aa ocurypx eKcneprHa noMoru B pa6orHu.r lpouec Ha C|KX :a onpeaeneH

nepnoa or opeue. flefiuocruTe, H3HcKBarr(H eKcneprHa HaMeca ca cabp3arHr,r c BoAeHe Ha

,4eJroBoAcrBo H apxHB KaM C|KK, raro H3n.bJrHeHHe Ha rrocraBeHH 3aAaqr, orraHu3aqm Ha

Aoryueuroo6opora h apyrA.

I. OcHosHu AefiHocru:

l. {oxyueurno oKoMnfleKroBaHe h noapexqaHe Ha aocxera;

2. Aguunnc, parHBHo-TexflHqecKo peanu3npaHe ua .qeftsocrrl cBLp3aHH c pa6orara

c AoKyMeHTh, qpe3 Ko[xpaHe, cKaHxpaHe H KoMnfleKroaaHe Ha Mareplanu u npn6Npaxe a

apxHB.

Ycryrrre, npeAuer Ha noplqKara, ce H3BLptrJBar noA nprKoro plKoBoAcrBo It KoHTpon

or crpaHa Ha HaqaflHHuHTe Ha clorBerHara C|KX. HaqalslrqxTe Ha C|KK onpe4e,ur

KoHKperHlrre 3aaaqr4 u peaa 3a pa6orara Ha eKcneprnTe rro Mecra.



II. Cpor rl Mflcro 3a [3nLJrHeHHe Ha [optqKara ra o6oco6esn IIo3rrIIIr[ Ng I - 19:

Cpox ra x3nLJrHeH[e: 24 (anagecer n verupn) Meceuar cqrlTaHo or,[arara Ha

noAnHcBaHe Ha aoroBopa 3a H3naJIHeHxe.

- 3aar,,rxrme.neH MHHHMTTIeH cpox 3a r{3ntllHeHfie ga I ueceq: 168 qorexoqaca.

- Yqacrsuxrr cJreaBa aa H3[T,JrHrBa MHHuMyM 6 (ruecr) nocraBeHH 3aaaqH Ha.qeH,

cBT,p3zrHH c rrocorleHHTe no-rope ,qefiuocrH, npeaocraBeHh or c[roBopHoro nr.Iue 3a x3nuIHeHLIe

no Aoroaopa.

Bcuvxr gaHruu s ourr)?rrerHH BHocKL 3a peanx3l.rpaHe [peAMera Ha ycn]T ara ocraBar

r.r3u.8JIO 3a CMeTKa Ha )AaCTHHKa.

Hacro.srqoro npeanoxeHrre e BaJrH,EHo I20 ann or xpaiuur cpoK 3a rIoAaBaHe Ha

orleprrlre.

Ilpe4cranxxero xa oQepra, cr,abpxa[ta g TexHuqecxoto lpeAnoxeHue [nrr /qpyr

aoKyMeHT Ha yqacrHnKa cpoK 3a HSnt,rHeuue Ha ycJlyra, xofiro e tro-abJrtr or
onpeaenefllrq or Btt.toxnre:rq, e ocrroBaHrre 3a orcrparrflBanero Ha ro3lr yqacrfiuK,
rropaax rrpeacraBflHe Ha oQepra, xeorroBapflula Ha trpeaBaplrreJrlro o6ssesure or
Brraoxure,rq ycnoBun.

Mccro Ha [3rr]Jrueurre: Bc.sxa eaua ycnyra or o6xsara Ha npeaMera Ha fiopr,qKara

creaea aa 6r,ae flpeaocraBsHa B c.neannre C|KK:

3a o6oco6ena no:nq[s.N! l: E,raroerrpaa

3a o6oco6eHa no3[rruq.ll! 2: Eyprac

3a o6oco6ena no:uqxn .ll! 3: Bapua

3a o6oco6ena norxqlc Jtl! 4: BerNxo Tr,pxoao

3a o6oco6ena no:nunn Jfc 5: BHalrH

3a o6oco6ena nosnqxs Jl! 6: Bpaqa

3a o6oco6eua noruqnn .ll! 7: I-a6poeo

3a o6oco6esa nosnu[q ]l! 8: Kr,paxa.nu

3a o6oco6exa no3urrrrq }l! 9: Krocrenqnr

3a o6oco6eua nosxuns JM0: Ilose.l

3a o6oco6exa rro3urrHq .lfe I l: Ilasapaxax



3a o6oco6exa noruqnn J\! l2: flrosaue

3a o6oco6ena nosuqnx .Jt{! 13: Pa3rpaA

3a o6oco6ena nornqxn JtM4: Pyce

3a o6oco6ena rro3urlfifl JTg 15: C,rrleeH

3a o6oco6exa nosxqnn Jl! 16: Crapa 3aropa

3a o6oco6ena no:xqtn .Ill! 17: Corpux o6,racr

3a o6oco6eua rro3uuufl .ll! 18: Tr,proaurqe

3a o6oco6esa no3nrrur J\! 19: Xacrono

III. O6paroeanue n xna,rrQnraqrx:

I . Jluqero, Koero tqe u:rrr.nnrna ge Hocrra, npeAMer Ha [opr,qxara creAB a Aa rrMa

MUHHMyM 3aBt,pueHo cpe,[Ho o6pa3oBaHHe;

2. Onur g orrHcaHrlre 4efinocru, o6err sa o6oco6esara no3Hutrr: He no-ManKo or 1

IOIMHA;

IV. Perylrarn:
yqacrHrrKrr u:6pau :a HsIIr,JrHrlreJr, clreaBa aa ocHrypu noanoMaraHe Ha ae Hoc.rra,

car,p3aHa c aeaoBoacTBo H apxrB Ha csoTBeTUara perlaoHaaua c,tyx6a.

V. Orqnrane:

OrquraHero na pa6orara ce H3BlptrIBa qpe3 ABycrpaHHo noAnr{caH IIpHeMo-

npeAaBareJleH nporoxon Ao HaqaJrHHKa Ha c.r,orBerHara Calor6a no reoAe:rrr, xaprorpa<[u-e u

KaAacrbp 3a rr3Blpurenara ,qefiuocr or npeAxoAt{r{, Meceu.



Ao
I{3tIbJIH}ITEJ'IHII'I,iII'IPEKTOP HA

AfEHUnq I]o I-EOAE3Ilrl,

KAPTOTPAOH'I I4 KMACTT,P

TEXH I,IITECKO TTPEAJIOXEHI,I E

3a o6oco6eHu ro3IruHH or }l} 1 Ao ]lb 19

no o6ulecreeHa rlopbqrca c rlpeAMer:

"Ocuzypteaue ua e*cnepn Ho no-voul 3a o6ezneuoeaue nyxdume no A|RK u tteiuume

pe?uolutHu cmplnmlpu - Cl1',trbume no zeodezut, xapmozpaQutt u xodacmt p (Cf KK)"

flo oSocoSeaa nosu4un Jl! 6.: ,,Ocuzypmoue Ha eKcnepmHa no-uou1 30 o6etneqaeone

u-1't*dume ua C|RR Bpa4a"

Or He,ru llerpora Eepveoa

(m't o atlve|oaa\ue nd yqacm uxqu npcteqo-op?a u3aAuottxama ny rlopua)

qpe3..............

(co6cmaeuo, 6auqulo u $auwuo Lve Hu npedcmaa,\fleau1ut yuacmnuxa, adpec aa Kopecnoldeu4la, .tdPec Ha

e.termpouna noula)

yBAXAEMI.{ I-OC[O)I(I{ 14 |OCTIOAA,

,{er<,rapr.rparue, qe cMe 3ano3Har}r Ii ue H3nbrHHM [peAMera Ha l]opbq(ara B

c'rrorBercrBl4e c fi3rrcrBaHlrrra BH. :a,toNentt e "TexHuqecrara cneqnt[nrauul" H I{opMarHBHtlt e

H3l4cKBaHHs s o6,,racrra Ha flpeA\rela Ha lrop'btlKara, Karo npeAcraBrMe Ha Ba[ero BHt{MaHhe

rraureTo npeAnoxeHHe:

l. Cportr 3a 3nr,rHer e Ha lrop'bqKara e 24 ueceqa or noanucBalrc rra /loroBopa :a

B'I,3IAfAHE.

2. 3a.qr,rxrre.neH MHHrlMareH cpoK 3a H3nbrHeHue :a I u^e^ceq: 168 .roseroqaca

3. U{e u:nt.rHrBaMe NlHHH}ry\{ 6 nocraneHu 3aaati H Ha

crp. I or 2



4. 3anorHaru cMe c npoeK'ra Ha AoroBopa u aro 6taeu onpeaeneHr.r 3a HinlnHn'[e,'r. tue

cKirmrruM AofoBop B 3aKoHoycraHoBeH u, cpoK.

5. Hacror uoro [pe&roxeHHe e Ban[aHo 120 aun or rpafiuur cpoK 3a [oaaBaHe ra

oQeplnre h ue ocraHe o6ar,praaulo 3a rjac. Karo Moxe aa 6t'4e npnero no BctKo Bpe\re flpe,qn

H3',rliqaHe Ha To3r4 cpoK.

6. .{eraapr.rpaue, qe cMe 3ano3Har c reurepu, 3a oueHKa ua otpeprure or'

aoKyMeHTauHsra 3a yqacrlle -,,Haii-uncxa uesa".

7. [lpuenaue a clyuafi, qe 6r,Aem o[peAeneHH 3a H3rrbJrHr.rre]'r! npl cK,,loqBaHero lra

roroBopa aa rrpeacraBuM rapaHuH, ja 3nb,tnen[e B pa3Mep r $opva c]riracHo ycnoBuflTa.

rrocoqeHl.t B npoeKTa Ha aoroBop. c Korro ue fapaHTHpaMe npeacrorluoro H3rr}jlHeHue Ha

3aAtJ'txeH 1.|rTa c1.|.

8. .(er.napupaue, qe BcHeKH AaH'bttlt r, ocurypfire,'IHx BHocK 3a pean[3upaHe rtpe4r4ela

lia ycnyrara ue 6raar H3qrlro 3a cMerKa Ha yqacrHxKa.

lll

Ilpu.roxenue:

o Konne or aunroMa 3a cpelHo o6pa:oaauae (raeepeuo ronNe)

o Konue or rpyAoBa. ocHryphlelrHa. c,ryxe6Ha KHHxKa HJrH eKBHBareHTeH .xorl Nren l'

yloc'roBeprBaHe Ha onllT B o6rrac rra ('raaepeHo ronue)

Ilo.qnrtc u rre qa r

,Iara

I,lme u Qaururun

Ansxuoc'r

HaulrenonaHne Ha vtrac'rHHKa

c'rp.2 or 2



Ao
I,I.}tI},'IHT,ITEJI HH'I AH PT,]KTOP HA

Al-EHUH' IIO fEO/lE]t{H.

KAPTO| PAO'I'I H KMA("I'bP

UI'HOBO TIPEAJIOXEHHE

3a o6oco6eHlr rolullur or l\t I ao .llI 24

no o6ulecrsena lropr'qKa c flpeaMe'r:

"Ocuzypneaae na ekcnepmHo fio.uoul 3a o6e?neqaso*e Hy)rcdume na A|KR rt neinume

pe?uo+oJtrru cmplRmypu - C.ty,tr6ume rut zeodetun, xapmozpatftun u xadacmtp (Cf KR)"

IIo o6oco6eua notuqun -l'lb 6:"Octtzr-pncaue Ho excnepmHo no,ttoul3a obetneqaooue ,,vrdunre

uu CIKK Bpo4a."

Or He:ru llerpona Bepvena

(ntt u o n auu e n oeo u u e o \,\ ( ( fi H uK a u npq6H o- op? ad u3 qquoa n am a.u1' (np.u a)

qpe3.............

(co6cmeeuo, 6at4uxo u Qauwno tLue Hq npedcmaelnlat4u, yvacmHuKq, adpec za xopecnonden4un, a)pec aa

( lekntp()| d nou(a)

yBA)KAEMH IOCIIO)KU [I |OCTIOAA,

Br,o nprsxa c yqacrr4ero rru R ropenocoqettam o6ulecrBeHa nop.r,qKa. no o6oco6cua

uolHrlHs Nl 6 npeAraraue cJre.lHara ueuooa or[epra 3a H3['r,rHeH]!e Ha ycJrvrara- [t ]r]reulo:

O6uta crofinocr 3a rrfnbJrrreHue Ha rropbqKara 2l 600 (,\eadecem u edHa .ytai,sdu u

ruecmomuul lrena 6er ,Il,rlC, cbolBerrro (caooo.u) .lera c ItflC.

[ locoqcrrala ucHa ga ]r:lrrr,Jrrresuc rra oSruect BKIK)qBa BCHrtr(lr pa3xoau rro

lr,r ll)-rt I tcHI..tc'ro Ha nopttiKaTa.

flo.lrrrrc rr rreqa I :

!ala
Hme u Savu,run

('mp. I rutt I


