ДОГОВОР
№ ДД-78/12.06.2017 г.
Днес, 12.06.2017 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 ЗАХАРИ СИМЕОНОВ САВОВ, притежаващ л.к. № …………………/29.12.2011 г. изд.
от МВР-София и ЕГН-…………………, адрес: гр.София 1220, бул. „Рожен“ № 11, вх. Б, ет.3,
ап.43, 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 № 37:
„Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на АГКК-ЦУ“, 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 20 999 (двадесет хиляди деветстотин
деветдесет и девет) 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 ЦКБ - ЦУ;
IBAN:BG84CECB97901068055001; ВIС:CECBBGSF;
III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 5. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 419.88 (четиристотин и
деветнадесет лева осемдесет и осем стотинки) 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
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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
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
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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: гр.София 1220, бул. „Рожен“ № 11, вх. Б, ет.3, ап.43
(2) Отговорно лице за изпълнение по този договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Лице: Стефан Петров – длъжност: Директор ИТ, тел.: 0889298018, Е-mail: Petrov.S@cadastre.bg
(3) Лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Лице: Захари Симеонов Савов, телефон: 0888914951, Е-mail: savov@gis-bg.com
(4) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е
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I43BbprxBa 6a:oaa no4Apr,xra

A aarLt*ycrpupaue

Ha notpe6rreaure na

flIC

A[KK;
flpeAocragq

fipfi no[cKBaue Ha HaqilJIH[Ka Ha orAelra H Ha Al{peKropa

Ha

AupeKuurra cnpaBKH or reorpa+cKnre nH(DopMarInoHHu cucreuu e A-|KK;

o

H:stpusa

cnpaBKH rlo Btnpocr.r l,l ruol6u Ha rpaxAatHx, Koraro

IO HerO hnu no HapextlaHe Ha HaqiInHHKa Ha oTAena

o

[orcnalsa 3a

re ca pe3onr.rpaHg

H Ha axpeKropa Ha,IlxpeKqn Ta;

aaMuHlrc.rparuBH]r nponycxr{

u

Hap}.ueH[r, KoHTo

cE3AaBar

rrpeanocraBKH 3a KopynuH,t, H3MaMH r-uIH H€peAHOCTt_t;

o
v

OpraHH3Hpa

H Kormponxpa o6yvaoaaero

Ha

cn)asfierr{Te a Arenquera no

reoae3ur, raprorpaQua l,l Kaaacrrp 3a pa6ora c reorpaQcxure uHQopuaqr.rouuu cucreMr.r B

A|KK;

o Ora:aa MeroAHqecKa noMor{
npe,{OcTaBrHe Ha er'IeKTpoHHl.i yC,ryrU Or

.

Ha norpe6ure,rlrre Ha

I,rHTepHer cafiTa 3a

AIKK;

y.lacrBa r.r noAnoMara uapa6ornane

H

noAAbpxaHe Ha npoA),,rcr.ITe

3a rpoeKr[re B KoHTo yuacroa Arenqnrra. ocrulecra*a
or crpaHa sa A|KK c npeAcraBHTenrrre Ha EuroGeographics;

EuroGeographics,
KoHTaKrlr

.

ll3rora,

cneuu:rnu3rpaHu raprorpaQcxu Marepvuru

npn

Ha

pa6oruur:e

noHcKBaHe qpe3

cneunanH3HpaH co$ryep (CAD a GIS):

.

yqacrBa a gefiuocrure no

x3naJ,IHeHHe Ha aHr:Dx[MeHTHTe

xa

A|KK,

cBap3aHH c

aupemuza 2007 /2/EO (INSPIRE);

.
o

I,hnr,,ruraa gefinocrn no ynpat tesy,e nJytn tzrurHeHHe
I4:nr,-rrHsaa

r.r

Ha

npoeKtlt;

4pyru 4efiHocru, Bb3JIoxeHLt My or rrpeKr{, ptKoBoAr{Ten.

Yclyrure, npeAMer Ha nopa{Kara, ce u3BbpurBar roa nprKoro pbxoBoAcrBo
KOHTpOA OT CTpaHa Ha

3a4aqr4 A pe4a sa

.

l.l

oTroBopHoTo nxqe nocoqeHo B aoroBop4 KoeTO Onpea€nrT KoHXpeTHme

pa6orara.

Mnunua,rHnlt3llcxBarrrrs:

Muxuualxa o6pa:oaare,rna creneH: Baxa.nasrp
uHQopuaquouHu cHcreMH

,r

Kaprorpa+ruI, KoMnrcTbpHn

o o6lacrra na reorparfcxr.r
Hay^u - l,r3q,cn,TeJrHa rex,rrKa,

KoMnrorlpHH cHcreMt-r u rexHororr-tfi, I,Iu$opuaruxa uJytu leoAezns;

.

OltHT B o6nacrra Ha oIrHcaHHTe

I

TexHluecKara cneuu$r4Kaqr,u aefiHocrn: He no-

ua,rxo or 3 roAtHu;

II.

Cpox H Mscro Ha H3rrbJrHeHHe:

Cporc: 24 Meceua. cqHTaHo or Aara Ha nornncBaHe Ha AoroBopa.

-

3agtaxure,reu

MHHHManeH cpoK 3a H3rrbnHeHxe:a

Yqacr.xrlrr,:. cneaBa

csbp3aHH c nocoqeHHTe no-rope

ra

n3[bJIHrBa MHHr..tM]t{

1eftuocrr.

I ueceq: 30 qosexoqaca.

6 (uecr)

nocraBeuH 3aaaqri Ha

npeAocTaBeHH oT oTroBopHoTo

,lrqe

.qeH,

3a u3nrJlHeHlte

no aot-oBopa.

lpe4crasnuero

\/

Ha oQepra, cbABpxaua s TexH[qecxoro trpeaJloxearre trnrl rpyr
y{acTH[Ka
cpoK 3a r|3Ir]J'rHeIlIle Ha ycnyra, e [o-a]nbr oT ollpeaeJrerr[fl oT
aoKyMeHT Ha
Brr,roxnre,rr, e ocHoBaH[e 3a orcrpaHflBaHero Ha ro3rr yqacrunK, troparql IlpeAcraBrue
na oQepra, HeorroBapqrua Ha npeABap[Tenxo o6cseunre or Bra,roxnre.lr ycnoBrrn.

Mccro: Areuuur no teoAe3ur, KaprorpaQfi,
Bcuvrca 4aHr,qn

u oc[rypurenHu BHocKH

t,t

Ka,qacTbp

-

ueHTpanHo JmpaBneHr{e

3a peirJrrrnpaHe npe,qMera Ha ycnyrara ocraBar

1,3U-SIO 3a CMeTKa Ha yqacTHHKa.

Hacrosruoto fiper]'loxeHxe e BaJlIr,rIHo 120 utu sr xpaftHrr cpor 3a noaaBane Ha or[eprure.

IV. Pe:y,rmrn:

YqacrHuxr,r n:6paH

ra

,BnrnHrrrer, cJteaBa Aa ocnryp[ froAnoMaraHe Ha

.q[peKrr]r,

,,HHtpopua4uoHuH cHcreMrrr'. orge,r,,IeouurlopMaqr{oHHu cncreul.,

V. Orqnrane

OrquraHgro Ha pa6mara

ce

rr3BaprrrBa qpe3 AaycrpaHHo noAnucaH flpueMo-

npeAaBareneH nporoxo,,t ao HaqanHllKa Ha orae,q ,,leoHH+opMarruosna cxcreuu..

Ao
I,I3tII,JIHI{TEJ,IHII, AT{PEKTOP HA
ATEHUT{g IIO fEOAE3[fl,
KAPTO| PAOIA.fl

I,I

KMACTI,I'

TEXHT,ITIECKO TTPEAJIOXEH I,IE
3a o6oco6eHa rro3uunq

[o

Il!
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()6ulecrBeHa flopr,rlKa c [peAMeT:

"Ocuzypnoane nfi excnepmta no,uou! fa odezneqaaa e uyxdume na
pezuoHo,,tqu cmpyqmypu -

A|KK

u ae

C,ty*6ume no zeodezun, xapmozpatPut u xadacmtp (CI-RR)

IIo odocobeua nosuqun

or... ...3axapr
(m,:tuo uatLueuoaqlue

CuN.teogos Casoe

JYp

-

.37.:

@HaljqecKo JIuIIe.......

y\acmHuKct u npalHo-opzd u3dyuotaama uy Sopua)

Ha

vper 3axapn ClrMeouos Caros, rp. CoQur, Cno6o4a 6::. 11, an. 43 savov@gis-bg.com
(co6cmeeuo, 6at4uuo u Qauwxo uue

ta

npedcmaanstaat4u, yqacmvuKa, adpec

ta xopecnondett1ut, adpec Ha

etermpotaa not4a)

yBAXAEMT{ IOCIIOXII H IOCIOAA,
,{exnapupaue,

qe cMe 3arro3Harll t{ qe

clorBercrBLIe c r.r3HcKBaHHrra Bu, :aloxeuu
I43}ICKBaHHC

B

H3[anHr'IM npeaMera

Ha flopr,qKara

B

"TexHLi'recKara cneqrltf uxauur" H HopMaruBHETe

B O6naCTTa Ha [pe.4MeTa Ha nop6llxaTa, KaTo fipeacTaBflMe Ha BaueTo BHI,IMaHI]e

HarxeTo npe,4JroxeHHe:

l. Cporur 3a Ir3[6JIHeHr.Ie

Ha aop6qKara e 24 ueceua

or

noAnI.IcBaHe Ha AoroBopa 3a

81,3JIaraHe.

2.

3anosHaru cMe c flposKra na aoroBopa n axo 6rae*r oflpe,qeneHlr 3a

cKllrcqIIM AOTOBOp B 3aKOHOyCTarIOBeHI.l'

crp. 1 or 2

CpOK.

3.

Hacrocuroro npeAnoxeHr,re e BaJrrrAHo ...120..anr.r or rpaiinur cpoK 3a noAaBaHe Ha
oSeprrare rl rue ocraHe o6ntprnaruo 3a Hac, (aro Moxe aa 6r,ge npuero rro BcrKo BpeMc rrpeau
H3THqaHe Ha TO3X CpOK.

4.

fleuapuparr.re,

qe cMe

AoKyMeHTar1ucra 3a yrracrne

5.

-

3ano3Haru

c

KpfiTepn, 3a orIeHKa

na otfeprure or

,,Hafi-uucxa ueua".

flpueuaue B cnyqafi, ve 6r,4eu onpeAeneHu 3a rr3nbnHureJr, flpu crurroqBaHero

aoroBopa aa [peacraBuM rapaHqr{, 3a H3[6JrHeHne B pa3Mep
flocoqeHl.l B npoeloa Ha loroBop,
3aAsIXeHr.rrTa

Ha

u Sopua cr,rJracHo yclroBurra!

c Korro ule rapaHTHpiMe npeAcroquloro

I.r3rIr,rEeHI.Ie Ha

CH.

6. Munulta:ren cpoK 3a rr3[6JlHeHlle :a I vecerl .....30,... ']oseroqaca q€B€*eEr+rt.;
7. I{e urnr,rurB:rMe Mr.rHrrMyM ....6.... nocraseHr, 3aAar{r4 Ha.(eH.
v
8. .{exlapupaue. qe BcHrrKH AaHBqr.r H ocr{rypurenHu BHocKr,r 3a peaJrrr3r.rpaHe npeaMera
na yc,ryrara rqe 66Aar a3ur:ro 3a cMerKa Ha yqacrHHKa.

llpn,roxeune:
1. Konue or ArrnJroMa 3a Br.rcue o6paaooaune (6aralarr,p) s o6,'racrra ua reorpa$crcr
uutfopuaquonuu cucreMx a xaprorpa$ur, KoMrIrorspHlr HayKx - r,r3qxcnureJrua rexHlrxa,
xoMnrorlpHrr cucreMr.r ri TexHoJrorHH, I,Iu$oprr.rarura, uluttu leogezut (sanepeuo ronue)

2.

Konue or rpyaoBa! ocurypr.rrenHa, c:ryxe6na KHrrxKa

3a yAocroBepcBaHe Ha onr.rr o o6.nacrra (:anepeuo

lloAnuc

H rreqar

.[ara
Hnre N

crp.2 or 2

Qann,rnl

HJrr,r e(Br,rBaJreHTeH

ronue)

4ffi,,
3axaplr Canoo

Ao(yMeHT

Ao
H3IIbJIHI,ITEJIIHHfl .44PEKTOP HA

AfEHrIrr, rlo I-EOAE3IIq,
KAPTOIPAOI,Itr H KAIACTT,P

UEHOBO TIPEAJIOXEHI,IE
3a o6oco6eHa

no3]|[nc ]lb 37

no o6[lecrBeHa floprrqKa c npeJlMer:
"Ocuzypneane ua eKcnepmrta no]roul 3a oflqneqasaue uytrdume uo

A|RK

u

ne aume

pezuowon u cmplxmypu - Cayttfume no zeoietwt, xapmozpaltun u xadacmt p

flo

o6oto6euo notuqun

J{e

37:

or...............3axapu CuueoHoo Casos - Ot.tsuqecKo
(rr|,i

o Hau.ueqoaaHue a yqacmHuKa u

GfKry"

nHue...............

npas o-op?aHu3aquo Hama ,vy

Qop,\.to)

sper 3axapx Cu*reouon Caaoe, rp. Co0nc, Cno6oaa 6.r. 11, an.43 savov@gis-bg.com
(co6cmaeuo, douluno u Qlauu,ruo uue Ha npedcma,nroaulu, lttacnHurd, ddpec ad KopecnoHdeHqur, ddpec a

eleKmpo Ha not4a)

yBAXAEMIT |OCIIO)I(U rr IOCITOAA,
Br,a epr,:xa

c yqacraero HH B ropetrocotreHara

o6uecrseHa [op]qKa. no o6oco6eua

no:Nqlrc Nl 37 npe4.naraue creaHara ueHoBa oQepra:a ,.r3rrr,rHeHr.re Ha ycnyrara, a

O6ua croiisocr 3a
AeBerAecer

rr3nr,JrHeHrre

Ha rropbqKara ABaAecer

HMeHHo:

xH,'rflAH AeBercrornH

n geeer (ctoaon) ,rena 6er {,![C, gborBeruo nenpu]to)tcurv (c.noeo.u) nesa

c

[!C.

flocoqenara ueHa 3a H3nrrHeHHe ua o6qecrseuara nopttlKa BKJrK)qBa BcHrlKH pa3xollu uo
143nbJIHeHl-leTo Ha rropt qKaTa.

floanuc n ncqa r:

[ara _31_/ _03-

l_

I{ue u r}alru,run _3axapu Canoe

Cnp. I on I

