ДОГОВОР
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№ Д-32/06.07.2018 г.
Днес, 06.07.2018 година, в гр. Гурково, между:
1. ОБЩИНА ГУРКОВО, със седалище и адрес на управление:
гр.
Гурково, общ. Гурково, бул. «Княз Александър Батенберг» №3, ЕИК по БУЛСТАТ
123092756, представлявана от Иван Иванов- Кмет на Община Гурково и Надка
Михалева- Гл. счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и
2. „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район Стидентски, ул. „21-ви век” № 17, ет.4, ап. 6, ЕИК 203215490, представлявано от
Бончо Бонев – управител от друга страна, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание чл. 183, при условията и по реда на чл. 112 от ЗОП и Решение № З-257 от
04.06.2018 година за определяне на изпълнител на Кмета на Община Гурково се сключи
настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:
І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава срещу
заплащане надлежно да изпълни предмета на обществената поръчка, а именно:
„Извършване на строителни и ремонтни дейности на обекти от инвестиционната
програма на община Гурково за 2018 г. за обособена позиция № 7: „Изграждане на
спортна площадка „Център 2” в гр. Гурково”.
(2)Дейностите, които са предмет на настоящия договор трябва да бъдат извършени
съгласно техническата спецификация, изискванията на Възложителя и договорените
между страните условия, както и в съответствие с нормативните и техническите
изисквания за този вид работи.
ІІ. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.2.(1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му, а срокът за изпълнение
на дейностите започва да тече съгласно чл. 2, ал. 3 от настоящият договор.
(2) Настоящият договор се сключва, в съответствие с чл. 114 от ЗОП, тъй като
към момента на подписването му ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е осигурил финансиране.
Договорът е с отложено изпълнение.
(3) Изпълнението на договора започва след осигуряване на финансиране от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за неговото изпълнение, удостоверено с уведомително
писмо, изпратено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и получено от ИЗПЪЛНИТЕЛ.
(4) Срокът за изпълнение на настоящия договор е до 30 /тридесет/ календарни
дни, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и започва да тече 3 дни
след получаване на Възлагателно писмо от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и приключва с
подписване на протокол/Акт (Образец19) за приемане на извършените строителномонтажни работи.
(5) Срокът на договора може да бъде удължаван, по причини на непреодолима
сила и/или непредвидени обстоятелства, независещи от волята на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
както и при други условията предвидени в чл. 116 от ЗОП.
(6) Във всички случаи от предходната алинея се съставя Допълнително
споразумение за удължаване на срока на договора, Протокол за установяване на
причините, подкрепен с документи от компетентни органи, удостоверяващи
обстоятелствата, наложили удължаването на срока.
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(7) Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без
предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.
ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3.(1) Цената за изпълнение на Договора, дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в размер на 2 508,60 лв. (две хиляди петстотин и осем лева и
шестдесет стотинки) без ДДС или 3 010,32 лв. (три хиляди и десет лева и тридесет и
две стотинки) с ДДС.
(2) Посочената в ал.1 цена за изпълнение на Договора е единственото
възнаграждение за изпълнение на дейностите по Договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не
дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да било други суми.
(3) В Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са посочени пълно и
окончателно цените за съответните видове работи така, че общата стойност да покрива
всичките му задължения за тяхното изпълнение за целия срок на изпълнение.
(4) Единичните цени за видовете работи са посочени в Количествено-стойностна
сметка - приложение към настоящия договор.
(5) Плащанията по настоящия договор се осъществяват в лева, чрез банков
превод от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, както
следва:
IBAN BG30BPBI79261065523602
BIC BPBIBGSF
при Юробанк България АД
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
всички последващи промени по ал. 6 в срок от 3 работни дни, считано от момента на
промяната. В случай че, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок,
счита се, че плащанията са надлежно извършени.
(7) Всички разходно-оправдателни документи, свързани с плащания по Договора
се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и трябва да
съдържат посочване на настоящия договор като основание за плащане.
Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на
извършените работи по следния ред и условия:
(1) Окончателното плащане - в размер до 100% от стойността на договора по
чл. 3, но не повече от действително изпълнените и приети строително монтажни работи
в срок до 30 календарни дни, при наличие и въз основа на:
1.
протокол – обр. № 19 за действително извършени и подлежащи на
заплащане на видове СМР по одобрени цени;
2.
документи доказващи произход, качество и съответствие на влаганите
материали;
3.
представяне на оригинална фактура за окончателната стойност на
дължимата сума и съгласно клаузите на договора и
4.
наличие на финансов ресурс от страна на Възложителя.
(2) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.
(3) Разплащанията по ал. 2 се осъществяват въз основа на искане, отправено от
подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го
предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.
(4) Към искането по ал. 3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е
видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане, когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
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ІV.ТЕХНИЧЕСКИ КАПАЦИТЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури за своя сметка оборудването,
което му е необходимо за изпълнение на предмета на поръчката.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи при качествено, точно, пълно и навременно изпълнение
уговореното възнаграждение, при условията и сроковете на този Договор;
2. да получи част от цената по настоящия Договор, съответстваща на
извършените работи, когато по-нататъшното изпълнение се окаже невъзможно поради
причини, за които СТРАНИТЕ не отговарят;
3. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на възложеното, при условията и
сроковете на този Договор;
4. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие и информация за
изпълнение на възложеното с Договора;
5. да привлича подизпълнители за предоставянето на конкретни работи по реда,
предвиден в ЗОП. За действията и бездействията на подизпълнителите
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за свои.
Чл.7.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да изпълни възложеното му с настоящия Договор качествено, точно и пълно и
на време, при условията и сроковете на този Договор, спазвайки всички действащи в
Република България нормативни актове, като се съобразява с указанията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите компетентни органи, освен когато са в противоречие с
действащите законови и подзаконови нормативни документи или условията на
Договора;
2. да извърши строително - монтажните работи, като спазва изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в техническата спецификация и документацията,
строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за
съответните дейности;
3. при изпълнение на строително - монтажните работи да влага качествени
материали, отговарящи на изискванията на БДС и европейските стандарти. Влаганите
материали трябва да бъдат придружени с изискуемите съгласно действащото
законодателство документи. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените
материали не са с нужното количество и/или влошат качеството на извършените работи
и на обекта като цяло;
4.да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изпълненото по Договора във формата и по
начина, описани в настоящия Договор и в Техническата спецификация – неразделна
част от Договора;
5. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства,
възпрепятстващи изпълнението на Договора, като може да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
указания за отстраняването им;
6. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно за всички обстоятелства, които
според него създават или могат да създадат проблеми при качественото и срочното
изпълнение на Договора, като предлага и решения за предотвратяване възникването на
проблемите или минимизиране на техния ефект;
7. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпили обстоятелства,
които го поставят в невъзможност да изпълнява задълженията си, с цел предприемане
на действия по прекратяване на Договора;
8. да отстранява констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от заинтересуваните
централни и териториални администрации, от специализираните контролни органи и от
експлоатационните дружества пропуски и/или недостатъци в изработения проект за
своя сметка, в нормативно регламентираните или указаните срокове, след получаване
на писмените уведомления или указания за това от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
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9. да отстранява за своя сметка всички некачествено изпълнени СМР, забелязани
по време на строителството, и дефекти, констатирани в гаранционния период.
10. да осигури всички необходими условия изпълнението на Договора да бъде
извършено от посочените от него експерти, съгласно представената Оферта за участие
в процедурата за възлагане на обществената поръчка;
11. да представи гаранция за изпълнение на Договора в размер на 5% (пет
процента) от договорната цена;
12. да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с изискванията му
за форма и съдържание;
13. да изпълнява своите задължения по настоящия Договор безпристрастно и
лоялно, съобразно принципите на професионалната етика и добрите практики в
съответната област;
14. да заплаща своевременно разходите, възникнали във връзка с изпълнението
на задълженията му по настоящия Договор;
15. в рамките на договорената цена да докладва и защитава проучвателните и
проектни решения при разглеждането, експертизирането, съгласуването и одобряването
им;
16. да не публикува никаква информация във връзка с Договора, независимо
дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или друго, без
предварителното писмено съгласие на последния, което съгласие няма да е
безпричинно отказано или забавено.
17. да съхранява на строителния обект по всяко време екземпляри от всички
одобрени документи, като стандарти и инструкции за изпитвания.
18. да осигури за своя сметка необходимото оборудване, предназначено за
ползване по време на строително-монтажните работи.
19. да изготви преди започване на строително-монтажните работи, а по време на
изпълнението им, да води ежедневно необходимата документация за всички СМР,
материали и оборудване като извършва всички измервания и изпитвания и съхранява
резултатите от тях и осигурява на Възложителя по всяко време достъп до
съхраняваните от него данни.
20. да изхвърля всички отпадъчни материали от строителните работи на свой
риск и за своя сметка в съответствие с приложимите български нормативни изисквания
и Наредба за опазване на околната среда.
21. да упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните
документи и процедури за качество.
22. да извършва всички дейности на обекта в съответствие с приложимите
български нормативни изисквания.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване
на дейностите, свързани с изпълнение на предмета на Договора, поради която причина
да иска изменение или допълнение към същия.
Чл.8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява своевременно
задълженията си по настоящия Договор.
(2) Спирането или задържането на плащания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на
този Договор, или спорове между СТРАНИТЕ относно прилагането или
интерпретирането на Договора, не могат да бъдат основание за забавяне или
прекратяване изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен по
предвидения в Договора ред.
(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спре да изпълнява задълженията си извън
предвидените по този Договор случаи, той ще носи отговорност за настъпилите вреди
за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и няма да има право да претендира за каквито и да било
обезщетения от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по каквито и да било причини.
Чл.9.(1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от работите и понататъшното изпълнение на Договора се окаже невъзможно поради причини, за които
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговарят, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право
да получи възнаграждение в размер само за изпълнените работи.
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(2) В случаите на ал. 1 констатациите за изпълнените работи се оформят в
протокол от комисия, включваща представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на база действително извършеното.
Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър
търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на изпълнението на
този Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими технически
стандарти и норми, закони, подзаконови нормативни актове, и др., касаещи
изпълнението на Договора.
Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ във всяко отношение е длъжен да се съобразява със
законите и подзаконовите нормативни актове в страната, и освобождава Възложителя
от санкции и отговорности, свързани с нарушения, допуснати от първия при или по
повод изпълнението на този Договор.
Чл.12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изцяло отговорен за осигуряването на
здравословни и безопасни условия на труд на своите работници и служители, съгласно
действащите нормативни актове, както и за наетите от него подизпълнители на
строежа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за евентуални трудови
злополуки на Обекта.
(3) През периода на изпълнение на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да изпълни в рамките на цената по договора всички мероприятия,
осигуряващи здравето и безопасността при изпълнение на договорираните работи,
съгласно действащата нормативна уредба в Република България.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за осигуряване на безопасното състояние на
собственото работно оборудване и на работното оборудване на други, за което има
специален договор, както и за безопасното използване от него на работно оборудване
по време на изпълнение на строежа.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
за всички рискове за здравето и безопасността, произтичащи от неговата или на други
подизпълнители, наети от него, дейност.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да уведомя ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
случай на извънредна ситуация или злополука, станали на строителната площадка.
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение
с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия
договор. В срок 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител
изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на
възложителя заедно с доказателства, че са спазени условията по чл. 66, ал.2 и 11 от
ЗОП.
(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва за своя сметка през цялото време
за строителство следните дейности и разходи:
1. Обезопасяване на строителната площадка;
2. Сметосъбиране и сметоизвозване до сметище;
Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен
да поддържа валидна застраховка
професионална отговорност съгласно разпоредбата на чл. 171 от ЗУТ и чл. 5, ал. 2 от
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството /ДВ бр.17 от 2004 год./. за имуществена отговорност за вреди,
причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на
неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията
му по настоящия договор.
Чл.14.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако
при извършването на СМР е допуснал отклонения от нормативните изисквания или е
нарушил императивни разпоредби на нормативните актове. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да отстрани за своя сметка допуснатите отклонения в срок, посочен от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Под отклонение страните се разбират да тълкуват всяко
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необосновано по надлежния ред неспазване на техническата спецификация и
използваните материали.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за негова сметка всички
появили се дефекти по негова вина в рамките на гаранционните срокове, като започне
ефективното им отстраняване на място в срок от 5 (пет) календарни дни след
получаване на Уведомително писмо от страна на Възложителя.
Чл.15.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР се задължава да
не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън
границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.
(2) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната
алинея, то възстановяването им е за негова сметка.
Чл.16. Привличането на подизпълнители за извършването на отделни работи,
става съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За извършената от подизпълнителите
работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за своя. При непосочване в офертата на
подизпълнители, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не използва такива.
Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да преотстъпва цялостното изпълнение
по този договор на трети лица, но има право да възложи изпълнението на отделни
договорени работи на подизпълнители, посочени в неговата оферта.
VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да получи изпълнението на уговореното с настоящия Договор в сроковете и
при условията на същия;
2. по всяко време да иска, в определен от него срок, отчетна информация за
изпълнението на Договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да осъществява оперативен контрол за правилното, ефективно и качествено
изпълнение на настоящия Договор, без да затруднява създадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
организация;
4. да дава чрез свои оторизирани представители писмени указания, относно
изпълнението на договореното с настоящия Договор. Всички указания на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
доколкото не противоречат на действащ нормативен акт;
5. да изисква изпълнение във взаимно съгласувани между СТРАНИТЕ на
препоръки, указания, разпореждания и други подобни, дадени от други компетентни
органи във връзка с предмета на Договора;
6. да изисква, при необходимост и по своя преценка, ако има основание за това,
мотивирана обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на представеното от него
изпълнение;
7. да изисква изпълнение на всички работи, както и отстраняване на всички
констатирани пропуски и/или недостатъци в изпълнението, в случаите, когато същото е
непълно или не съответства на Техническата спецификация – приложение към
настоящия Договора и инвестиционният проект /ако е приложимо/.
8. да не приеме изпълнение, ако то не съответства в значителна степен по обем и
качество на изискванията на Техническата спецификация – приложение към настоящия
Договор, и не може да бъде изменено, допълнено или преработено;
9. да търси от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за вреди, в случай на
констатирани такива, поради неизпълнение, забавено изпълнение, както и неточно,
непълно или некачествено изпълнение на негови задължения по този Договор;
Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и неговите представители имат право да отстраняват
от строежа работници и служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и наетите от него
подизпълнители за неспазване на правилата и нормите за безопасност и здраве при
работа.
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Чл.20.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да спре изпълнението на
Договора, когато са налице обстоятелства, поради които същото е било невъзможно Непреодолима сила, както и други случаи, които не могат да се вменят като вина на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респективно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, имащи пряко отношение към
изпълнението на Договора.
(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
отстраняване на пропуските и/или недостатъците в изпълнението, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
има право да развали Договора.
Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да одобри фактурите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако те са надлежно оформени, и да
изплати уговореното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размера, при условията и
сроковете на настоящия Договор. Изплащането на възнаграждението не освобождава
Изпълнителя от отговорност за скрити дефекти;
2. да приеме изпълненото по Договора, в случай че изпълненото отговаря на
изискванията на Техническата спецификация – неразделна част от настоящия Договор;
3. да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ безпрепятствен регламентиран достъп до
всички налични документи, касаещи изпълнението на Договора;
4. да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ безпрепятствен регламентиран достъп до
строителната площадка;
5. да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ текущо копия на всички документи,
създадени в процеса на изпълнение на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от трети
страни, свързани с изпълнението на настоящия Договор, а когато това е невъзможно да осигури достъп до тях;
6. своевременно да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за промени в обстоятелствата
по изпълнение на настоящия Договор, както и в обхвата на поръчката;
7. да организира заедно с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ процедура по приемане и
въвеждане в експлоатация на Обекта в съответствие с действащото законодателство в
Република България;
8. да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при наличие на констатирани пропуски и/или
недостатъци при изпълнение на възложеното, като при възможност посочи аргументи
и/или представи доказателства за същите, и даде при необходимост указания за
отстраняването им;
9. чрез свой представител/и да преглежда, да дава становища и да приема по
реда, предвиден в настоящия Договор, изпълнението на възложеното с него или други
документи или информация, свързана с това изпълнение;
10. чрез свой представител да участва при подписване на приемо – предавателни
протоколи при приемане на всяка част от договореното по договора.
11. да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието и информацията, необходими
му за качественото изпълнение на дейностите по настоящия Договор.
Чл.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава при спиране на работа и замразяване на
Обекта по негова вина, да осигури опазването и съхранението на монтираното
оборудване - собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и извършените до момента СМР за
своя сметка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ завършените и приети
по надлежния ред СМР към момента на спирането.
VIII.КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО
Чл.23. Извършването на СМР, както и всички строителни продукти за
извършването им, следва да бъдат по вид, качество и стандарт съгласно Техническата
спецификация, както и всички приложими законови разпоредби.
Чл.24. Контролът на качеството на СМР и на строителните продукти се
извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощени от него лица.
Чл.25. По всяко време в хода на строителството ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право
на достъп до строителната площадка за контролиране на качественото изпълнение на
СМР, както и да изисква:
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1.Писмени и устни обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговите служители и/или
подизпълнители по въпроси, свързани с изпълнението на СМР;
2.Всички данни и документи, както на хартиен носител, така и в електронен
вариант, за целите на упражняването на контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
(включително копия на документи, извлечения, справки, доклади и актове по
изпълнение на договора и др.)
Чл.26 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ проверява извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
работа и го уведомява за всички установени дефекти на СМР, както и посочва срок за
отстраняването им.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани дефекта в дадения му срок.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря и за дефекти на СМР, които поради естеството
си не са могли да се открият към датата на съставяне на съответния Констативен
протокол или се проявят по-късно.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска отстраняване на дефекти и да
упражни правото си да потърси гаранционна отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
гаранционните срокове посочени от последния в Техническото му предложение.
Чл.27 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши всички изпитвания, които са
необходими, в хода на строителството и след неговото приключване, като спазва срока
на извършването и периодичността им съгласно нормативните изисквания.
(2) Разходите за изпитванията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са включени в
цената за изпълнение на Договора
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши
допълнителни изпитвания, които не са предвидени, за да се провери дали качеството на
дадена строителна дейност отговаря на нормативните изисквания.
(4) Разходите за изпитванията по ал. 3 са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
IX. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДОГОВОРА
Чл. 28.(1) При подписване на този Договор, като гаранция за точното
изпълнение на задълженията по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, удостоверяващи, че е предоставена Гаранция за
изпълнение на договора.
(2) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 125,43 /сто двадесет и
пет лева и четиридесет и три стотинки/, представляващи 5% (пет процента) от Цената
за изпълнение на договора без ДДС.
(3) Гаранцията се представя под формата на парична сума по банковата сметка
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(4) Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 60 дни след
изпълнението на договора.
(5) Разходите по обслужването на Гаранцията за изпълнение на договора се
поемат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.29.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от
Гаранцията за изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по
Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число при едностранно прекратяване
на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение на задължения на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която
покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера
на дължимите обезщетения и неустойки.
(3) При едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради
виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора, сумата от
Гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за
прекратяване на Договора.
(4) В случай, че отговорността за неточното изпълнение на задълженията по
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Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност превишава размера на
Гаранцията за изпълнение на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се
удовлетвори и от застраховката “Професионална отговорност в строителството“, както
и да търси правата си по общия ред.
(5) Ако в процеса на изпълнение на договора възникне спор между страните,
който е внесен за решаване от компетентен съд, гаранцията за изпълнение се задържа
до окончателното решаване на спора, без да се дължат лихви независимо от изхода на
спора.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по Гаранцията за
изпълнение на договора.
Х. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Чл.30.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира за качественото изпълнение на строителните, инсталационните и монтажни работи в рамките на възможните пропуски по
БДС, при спазване на валидните по договора нормативи, предписания и правила за
строителство.
(2) Гаранционният срок на обектът е съгласно Техническото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от Договора. Гаранционният срок започва да тече от
датата на завършване на обекта – деня, следващ окончателното приемане на обекта.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се
дефекти в гаранционният срок след
получаването на писменото известие от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, като започне работа не по-късно от 5 (пет) календарни дни след
получаване на уведомлението.
(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписване на протокол
съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
ХІ.ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ
Чл.31.(1) При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2 % /нула цяло и два процента/ на
ден от стойността на забавените работи, но не повече от 10 % от същата.
Чл. 32. (1) При некачествено и/или непълно изпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер до 10 % /десет процента/ от стойността
на некачествено изпълнените работи/непълно изпълнените работи. Некачествено и/или
непълно изпълнение се констатира от Комисия, състояща се от представители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето, осъществяващо
инвеститорски контрол, чрез подписване от всички страни на констативен протокол.
(2) При пълно неизпълнение на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 10 % /десет процента/ от цената на договора, както и
възстановяване на получените плащания.
(3) За всяко друго неизпълнение на задължение по договора, дефинирано изрично
или квалифицирано като такова, включително без да е упоменато, че ще се счита за
неизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет
процента) от стойността на неизпълненото задължение, а когато стойността на
задължението не може да бъде определена или задължението е без стойност,
неустойката е в размер на 0,5 % (нула цяло пет процента) от максималната цена за
изпълнение на договора.
ХII.ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ
Чл.33. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и се задължава да обезщети
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за което и да е искане, претенция, процедура или разноска,
направени във връзка с имуществени и неимуществени вреди, причинени на други
участници в строителството и/или трети лица, вкл. телесна повреди или смърт, при или
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по повод изпълнението на задълженията си по този Договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и се задължава да обезщети
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за което и да е искане, претенция, процедура или разноска,
направени във връзка с материални вреди, причинени на движима или недвижима
собственост на други участници в строителството и/или на трети лица, при или по
повод изпълнението на задълженията си по този Договор.
ХIII.СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПОРАДИ НЕПРЕДВИДЕНИ
ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.34.(1) При възникването на непредвидени обстоятелства съгласно
дефиницията по § 2, т.27 от ДР на ЗОП, изпълнението на задълженията по договора и
съответните насрещни задължения се спират за времетраенето на непредвиденото
обстоятелство или непреодолимата сила.
(2) Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода,
през който изпълнението е било спряно от непредвидени обстоятелства или
непреодолима сила.
(3) Страната, която не може да изпълни задълженията си по този договор
поради непредвидени обстоятелства или непреодолима сила, не носи отговорност.
(4) Настъпваното на непредвидени обстоятелства не освобождава страните от
изпълнение на задължения, които е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване им.
(5) Страна, която е засегната от непредвидени обстоятелства, е длъжна в найкратък срок, но не по-късно от узнаване на събитието, писмено да извести другата
страна за непредвидените обстоятелства или непреодолимата сила. известието
задължително съдържа информация за :
А) очакваното въздействие на непредвидените обстоятелства върху прогреса на
СМР и/или върху възможността за приключване в срока по чл. 2, както и
Б) предполагаемият период на действие и преустановяване на непредвидените
обстоятелства
(6) В случай, че страната, засегната от непредвидени обстоятелства не изпрати
никакво известие, дължи на другата страна обезщетение за вредите от това и няма
право да иска удължаване на срока за изпълнение на договора.
Чл.35. От датата на настъпването на непредвидените обстоятелства до датата на
преустановяване на действието му, страните предприемат всички необходими
действия, за да избегнат или смекчат въздействието на непредвидените обстоятелства и
да продължат да изпълняват задълженията си по този Договор, които не са
възпрепятствани от непредвидени обстоятелства или непреодолима сила.
Чл.36. Настоящия договор може да се изменя при условията на ЗОП.
ХIV.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.37.(1) Действието на този договор се прекратява:
1. С изпълнение на всички задължения на страните по договора
2. С изтичането на срока на договора или при предшестващо крайния срок
изпълнение на всички задължения на страните - извършване и предаване на
договорената работа и нейното заплащане;
3. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
4. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената
работа.
5. С едностранно изявление на изправната страна за развалянето му при
неизпълнение от другата страна.
6. При условията на чл. 118 от ЗОП.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 и т. 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената и приета по надлежния ред работа
до прекратяване на договора.
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(3) В случай, че до 3 месеца от сключване на договора не бъде осигурено
финансиране, всяка от страните по договора може да го прекрати без предизвестие.
Чл.38. Едностранното разваляне на договора по ал. 1, т. 5 на предходния член
става с отправяне на 30-дневно писмено предизвестие до другата страна.
Чл.39. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор без да дължи
каквито и да обезщетения и неустойки, ако в резултат на обстоятелства, възникнали
след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.
Чл.40.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно, с 15-дневно
писмено предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15
дни;
2. не отстрани допуснатите пропуски в работата си в определения от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок;
3. прекъсне работа без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за повече от 15 дни и
след отправена писмена покана, не я продължи в рамките на 5 дни, считано от датата на
получаване на поканата;
4. системно не изпълнява задълженията си по договора;
5. бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за
обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
6. допусне нередности или измами в работата си;
7. изпълнява поръчката с подизпълнител, които не е бил посочен в офертата за
участие в обществената поръчка;
XV. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 41. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в
поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна,
станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална
информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до:
всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени
материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса,
управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в
каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари,
настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал,
договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с
документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни,
образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или
други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или
устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство, както и ноухау, изобретения, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или
финанси на Страните. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща
наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед
бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална
информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от
другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална
информация, когато:
1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този
Договор от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от
Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг
компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
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В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията,
уведомява незабавно другата Страна по Договора.
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни
поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и
наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за
изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в
сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.
Чл.42.(1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за
изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме
всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори
когато тя не носи отговорност за тези препятствия.
(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната,
която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва
да се обезщетят от другата страна при постигнато предварително съгласие за това.
(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини,
разноските по отстраняването на препятствията се поемат поравно.
Чл.43.Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до
нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Чл.44.Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора
и свързани с неговото изпълнение ще се решават от двете страни в духа на добрата воля
с двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват
елементите на договора в нарушение на чл. 116 от ЗОП и предходния член от
настоящия договор.
Чл.45.Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и
по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване,
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския
процесуален кодекс.
Чл.46. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите
на действащото законодателство на Република България.
Чл.47. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се
извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо,
по куриер, по факс, електронна поща.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както
следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. Гурково, 6199, бул. «Княз Александър Батенберг» № 3
Тел.: +359 4331/2260
Факс: +359 4331/2884
e-mail: gurkovo_obs@abv.bg.
Лице за контакт: инж. Мариета Генева
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. Димитровград, 6400, бул. „Димитър Благоев” № 1, ет.3,
офис 15
Тел.: +359 878698300
e-mail: office@parsec-grup.bg
Лице за контакт: Бончо Бонев
(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по
куриер;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
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4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е
изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе
средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените
адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми
другата в писмен вид в срок до 5 (пет) дни от настъпване на промяната. При
неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено,
ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация
и на посочените лица за контакт.
(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието,
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на
дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в
срок до 7 (седем) дни от вписването ѝ в съответния регистър.
Чл. 48. (1) Този Договор се сключва на български език.
(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви
документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи,
отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод,
ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложения:
Чл. 49. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните
приложения:
Приложение № 1 – Техническа спецификация;
Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ведно с подробен
линеен график;
Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ведно с Количественостойностни сметки;
Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - един
за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и влиза в сила от датата на подписването
му.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ИВАН ИВАНОВ: /П.П./
КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО

БОНЧО БОНЕВ: /П.П./
„ПАРСЕК ГРУП” ЕООД

НАДКА МИХАЛЕВА: /П/
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

Съгласувал: /П/
/адв. И. Тодорова/
Информацията е заличена
основание чл. 2 от ЗЗЛД.

на
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TEXHI,IIIECKA CTIEUI,IOI,IKAIIIIS
3a o6ulecTBeHa rropsqKa c [penMeT:

crpo[TeJrn[ H peMoHTHtr geinocru na o6exru or rrHBecrrrqrronxara
,,I'I:nspurnaue
flporpaMa sa o6urrua fyprcoeo ra 2018 r. ro o6oco6eHa noruurs },.ls 7: ,,l,IrrpaNgane na
cloprHa flnollaaKa ,,ueHrLp 2" B rp. fypKoBo".
Ha

I. OBIIIU EEJIEXKI,I
l.l. Ilpeauer:
Ilpegruert r sa o6oco6esara [o3rru[, e

r.r36op Ha r,r3[aJrHr.rreJr 3a u3rpor(AaHe Ha
cloprHa nnoruaaKa c aBa 6pofi reHrrc Ha Maca Ha orKpr.rro B rp. fypKoBo c pa3Mepx 7/6 M.
2. HOPMATTIBI,I
B rexHlrqecxure cnequrbvrauuu ce oflpeaerrr rexHr.rqecKr{Te u3}rcKBaHn, K6M
CTpOI'ITenHlITe IpO.IIyKTI.I

Il

TeXHHTe XapaKTepECTIIKII, KOIITO [pOI'I3TI'IqaT OT cT,IIIecTBeHI4Te

u3HcKBaHuq K6M crpoexr.rre. flpz:rarauero na Texn[.recrure cneuu$urauvlr craBa u. B
clorBercrBrre c r43HcKBaHu.f,Ta na 6:urapcxrlre 3aroHoycraHoBeHI.I HopMarrrBr.r :
o 3aron sa o6utecrseHure nopruru (3OfI);
o 3aron :a ycrpoficrno ua repuropurra u napeg6ure, 6asupaHu Ha Hero,
e Hapea6ara 3a ctlIlecrBeHlrre I,I3[cKBirHus I,I oIIeHrBaHe ctorBercrBl.rero Ha
crpor.rrenHlrre npoayKru (HCI4OCCn)
o3axosu, npaBr.rnHuuu u napeg6u ro orHorrreHue 3apaBocnoBHr.rre I.r 6esonacHu
ycnoBuq Ha Tpy,{;
3. UENI,I HA CTIEIII,IOIKAUI,IqTA
3.1, O6ruu troJoxeHrs:
Cneuutfuxauuure rlMar 3a qen.qa onpeaenrr craHAaprr.rre 3a [3[bJIHeHIre ua pa6orure
npeaMer Ha loroBopa, Ia aonbrHrT I,I ollpe.Ilenrr u3ucKBaHr.rsra 3a MaTepllanu,
TexHororlrrra Ha I.{3[6]IHeHI{e Ha pa6orure, Merorure 3a Ir3IIr,ITBaHe Ha Mareplranlrre,
MeTOAI{Te 3a OIIeHTBaHe Ha KaqeCTBOTO Ha Ir3rIr,JIHeHIrTe pa6oTr.r B CIOTBeTCTBITe C6C
craHAaprHTe, Meroar.rre 3a rr3MepBaHe Ha KoJrI,IqecTBoTo Ha IBBSpureHrrre pa6orr.r no BpeMe
Ha r{3fl6rHeH[e Ha aotoBopa.
B c:ryuafi. ve n cueuurfuxauur{re rr ocraHan}rre aoKyMeHTLI no aoroBopa ca rr3rlycHarlI
noapo6nocru. neo6xoarzlrlr 3a rrbJrHoro pas6upaue ga aefiHoclra [n]r qe ctulecrByBar
pa3nHqHH r.r flporuBopeqauu cu r.rHcrpyKur.rr, ce npunara jleficrsauara noprraaruena ypea6a.
B rarrs c.:ryvafi, I4snlaur,rrerrr rue rroJryqu [[cMeHr,r xHcrpyr(Ill4rr or Bt:roNurer.s flpeau
/Ia npo,4bnxr{ gefinocrra, flar.moqeafirfi B63MoxHocrra 3a [po[ycKI,I Ir Hecr,orBercrBr.rr.
3.2. O6ruu n3[cKBaH[s 3a KarrecrBo u pa6ora:
Bcuvxu uarepuaJrr.r, Kor{To ce BJrarar rrpt4 r.r3nr,JrHeHr{ero ua CMP, clopea ycnoBurra
Ha aoroBopa rps6na aa 6r,aar soBrr [po.{yKrr,r.
Bcqra .rocrasra Ha MarepHaIJlLt l,t o6opy4naue Ha crpor,rrenHara flnonlaa(ara LIJIL B
cKraAoBere sa I4:nr,nnure.:r s., ta 6sre nprrapyxeHa crc cepraSurar 3a KaqecrBo B
ctorBercrBue c oflpeaeneHr.rre rexHrrrrecxrr craHAapru, cnequQuraquu u:ru o4o6peuu
Mocrprr u xarano3u rr rocraBeHare MarepI.taJII{ aa 6laar BHIrMareJIHo cr,xpaH.[BaHl.t ao
B,raraHero uu n pa6orure.
Bcuvxu rpou:neAeHr.r npo.{yKTr{ u:ru o6opy4nane, 3a (orrro ce B63HaMeprBa aa 6r,aar
BJroxeur.r n pa6orure aa 6raar aocraBeHn c BcrrrrKrr seo6xoarllrlr aKcecoap[, rfurcaropu tt
aeraiar,u, rpacouur.r qacrr{, flprrapyxeHrr c HaptqHurlr.r 3a eKcrrnoararlr4.,{ r-r floaapaxKa, Ktaero

flpunoxar raKrrBa.
fapanuuure 3a H3rrrJrHeHlre Ha nporr3Be.[eHr{Te npoay(Tl.I u o6opy.nnane 3aroqBar .[a
Te(ar or aarara Ha nprreMaHe na o6exra u BtBexAaHero My B eKcnnoaralrxs.
3.3. Karaao:n rl npe[opr,Krr Ha rrporr3BoaureJrrre
Tora ca Kariuro3uTe, r.{HcrpyKIII.lI{Te 14 flpenopa(r.ITe (rexuo.noruuuu xaprn) na
Ilpou:eogare.ra no orHolreHr.re Ha Mareprran, o6opyanaHe I{ntz [po,4yKr, orlpeaeneHl B
crorBercrBr4e c rexHnqecr<rlre craHAaprr.I, tfu:uuecxure flapaMerplr, TexHrrqecKure
MOraT Aa Ce

i

xapaKTepI,IcTI,IKI,IHH3xoAHI,ITeAaHHI{I,IJIIITexHojlorpl-sTa3anoJlaraHeIIJII,IMoHTiD(,
ct,xpaHeHHe, aeTainu u np.
Taruna npeuopr,Kl.t II I.rHcrpyKIIuu ne ocno6oNgaear I4:nuuI{TeJL, or Kolrro I.I aa
6r.I:ro o'r HeroBllre aotoBopHlr 3a,urJlxeHr.r, ll rapaHql'M 3a KaqecrBo' Taruga rataroglt ure
6rAar n crorsercTBrre c onpeAeneHr{re cTaHAapTE Il II3IIC(BaHIL Ua cnequt[nxau uTa a ca
flpeaMer Ha o.{o6penue or BtsaoxfiTe.[s.

Mocrpu rr KaraJro3rr
Toga ca Mocrpl{ Ha Marepl4anl{ IrJII'I KariIJIo3I.I Ha flpoI43BeaeHI'I flpoAyKrlr, ra6mlqu,
xouro I4gntmlETenrr flpeacraBr ra o4o6peune or Btsroxurers'
Mocrpure HJrrr Karano3l'ITe ce DpeacraBrr c ifororonue ua ceprutfurar 3a KaqecrBo B
ctorBercrBrre c rexHl'IqecKu'te craHAaprll u rforoxoune 3a ctorBercrBlre e 3llvrRaHv'flTa 3a
noxapua 6esonacuocr.
4.

CTAHAAPTI4

Texnu.recrcH craHAaprlr
Ka'ro lrvnuuyl.t 6:slrapcrure craHAaprl'I ll pasnopen6ure sa 3arona 3a HaIIIroHanHara
craHAaprH3auu, Br,IHarl4 lue 6baar cna:eaHt'l.
. EAC aa BJraraHr{re Mareprranu, r,r3rrr,JrHeHr.IeTo na pa6orure, u3trI'ITBaIlr4flTA Ha
u
MareprraJll4Te, npl{eMaHe Ha Ir3IrEJIIreHIrre pa6oru Ir Ha .uocraBeHI'ITe Mareplar'Il{

4. 1.

o6opyanane.

o III4IICMP 3a cr,orBerHl.rre ez4one pa6oru
I4gnor:eaHero Ha apyru oO uuarHlr craHAaprl4, ocuryp'Ban1fi eAHaKBo alu no-4o6po
rpbxHa
KaqecrBo B cpaBHeHte cac craHAaprI'ITe u pa:nope46ure yroqHeHl4 B Hacroqxlara
u
B6:roNure['
or
npoBepra
aoKyMeHTauLIs, Morar aa 6tgar npueru cnea rlpeaBapl{TenHa
rrlrcMeuoro uy oao6pesue
5.

MMI,IHIICTPATIIBHA CIEUI{OI{KAIII{fl
flpu utnt.nuenue Ha 3aAr,JlxeHrrrra cL IIo ra3lr o6qecrBeHa flopr'qKa LIsn6'IHure['r

cJIe.[Ba aa crla3Ba:

5.1. Er,,,rrapcxoro 3aKoHoaareJrcrBo cBr,p3aHo c Aefinocrure no rasll o6uecrBeHa floprqr<a,
Mexay Kol{ro 3arona :a o6urecrgenure lop:brrKu (3O[) u noa3aKoHoBHTe HopMarI4BHrr
(3YT), Hapea6a Xb 3
aKroBe rlo HeroBoro nplrraraHe, 3axoHa sa ycrpoficreo Ha repllropllra
or 31.07.2003 r. 3a cbcTaBsHe Ha aKTOBe U rrpoToKo.llH [o BpeMe Ha crpol',ITencTBoro,
Hapea6a Np2 ot 22.03.2004 r. ga N{uHuN{anHUre I.I3I4CKBZIHI4' 3a 3ApaBocJIoBnu u 6egonacsr',r
2 or
ycnoBl.r, Ha Tpya [pI4 n3B'l,pII]BaHe Ha cTpoI{reJIHI'r I'I MOHTaXHI',I pa6oru, Hapeg6a Ns
u
Eulrapu.r
n Peuy6aura
31 .07 .2003 r. 3a BtBexaaHe B eKcnJIoaraIIIu Ha crpoexure
pa6oTl',I'
Mr-IHLIMaJIHIT rapaHuIroHHI'I CpoKoBe 3a I{3IISJrHeHIr CTpOI4TenHI{ I'I MOHTZD(HA
B
aKToBe
cbop:bxeul,lf, Il crpolrreJlHll o6exru u BcrIKu apyrr aeficrnarqu HopMarIrBHrr
Peuy6nuxa Er,nrapu.s, npunoxuMu rr,u gefinocrure IIo ra3l4 o6rqecrneua nopr'uxa;
5.2.

IIlas 3a ocfirypsBaHe Ha KatrecrBoro
Ha 6a:a opraHI{3aIrHoHHa cxeMa Ha apoueaypara 3a

I4:n:rrurure[sr ue paspa6oru csoil
aoroBop.
6. TPYAOBA

KaqecrBeH KoHTpon'

co6crseH [naH 3a ocurypsBaHe Ha KaqecrBoro 3a ro3t.I

I{ SAPABHA EE3OTIACHOCT HA PAEOTHOTO MflCTO

Bcuuxu nape46l4, I'IHcrpyrcltll4 I'r apyru 3aroHoBrr aoKyMeHTI'I 3acflrauJv rpyAoBara
na pa6orzre Ha Hacrosrqfi'
3,4paBl{a 6e:onacnocr ua pa6ornuqure, Kacae I}I rr3nr'JrHeHlrero
o6exr ca gaatlNenr're na I'l:nurglrrelg.

r'r

I4gnr,lnUre:rsT e AJrBxeH Aa OCI{rypU pa6Orno O6IeK,'Io tt IIldIfHt4 [peAIIa3HII CpeACTBa,
raro ru clo6pa:E crc cneur.rtburara ua pa6orr.rre [3I]]JlHtBaH]I oT pa3JIIIqHI.ITe pa6OrUUqn.
flTa Ha
I4snbrHurersr ue IlHcrpyKTr'Ipa pa6ornuqure Ir c'llyxurenrrre crrope'q H3r{crBarr

Hapeg6aJ\q2or22uapr2004r.zaMI{HI]MarHHreI'I3rrc(BaHI4'3a3apaBocJIoBHI'I}I
flpa
6erolacsu ycnoBr.tfl Ha TpyA IIpH rr3BaprxBaHe Ha crpoIIreJIHI4 LI MOHTZTXHII pa6oru.
rpa6ra 'ua 6saar
r43[on3BaHe Ha MaIrrIrHr4 It cbopbxeHr'rs ua o6exra, pa6orHuuure
ga pa6or.rr
nHcrpyKTl{paHr{ ra pa6orara c rsx. He ce aonycKa c MaITII'IHr'ITe rr c6opaxeHl.LTa
2

HexBanu$uqrpaHlr pa6orHlrqu. BclrqrIl Asl4xelqx ce qacrrr Ha MaIr]I'IHI{Te rpr6ea 4a 6slar
.lo6pe :axpeneuu, noKpr{r}r r o6esonaceHu. E.nexrpu.recrr, e MaITIITHIT rps6na Aa 66aar
3a3eMeHIt.

Bcz.{xu pa6oreql4 I.I noceulaBalIlu o6erra rpx6ra aa Hocrr KacKI{.
T.OTIA3BAHE HA OKOJIHATA CPEAA

llo rpeue Ha H3[T,JrHeHHe na CMP

I4gnt.ruure.:ur rpr6na .ua cna3r'I BcI,tqKI4
ITMaIIIU orHolueHl4e (5M BlnpocllTe cBT,p3aHI4 c
rr3LrcnBaufifl
orra3BaHero Ha oKoJruara cpeaa. CnequanHu MepKIr rpr6na 4a 6raar s:eTu aa ce us6erue
pa3nHBaHe Ha ropr{Bo, xr4,4paBnrrqHa TeqHocT, apyrr{ BcfneBoaoponu lI pa3TBopvrenl,I Ir Ap.
onacHrr ornaatuu. Ornaarur.rre lqe 66.4ar AenoHupauu 6eaonacuo raKa rle aa He ce 3aMbpcrr

ga Kouneregrgr.rre Bnacru

IIOqBI-ITE, IOAIIOqBCHI{TE BO ILl

LI]tr

BOAHI-ITC NJI CTOBE.

orra3BaHe Ha crpolrreJlHara flnou]aaKa qlrcra I.I 3a
Bb3craHoBrBaHe Ha oKoJrHara cpe,ua. llo BpeMe Ha H3rItJIHeHrre na pa6orNre I4:nt mtute.rrsr

I4snbrHurerxr e orroBopeH 3a

nocrorHHo ttle rra3rr o6exra noqucteH or crpol{Te.:ul.r u 6lrtogu ornaatuu. Bcuqrrl
Mareprranu na o6exra ue 6lAar cKnaaIrpaHLI noapeaeHo, a npI,I 3aBaplnBaHe Ha pa6orl'ITe
Irlsnr,rHuremr oKogqare.rrHo rrre noqrrcrr4 o6exra u ule orcrpaurr BcI4qKI,I BpeMeHHu pa6oru u
cbopaxeHlls, ue noqrrcrr.r rr Bb3craHoBLI sao6[Kan rqara oKonHara cpeaa or IIIerrr
rlpou3Tr,rqau{a or neroeara AeiHoct.

8.CTPOIITEJIHO MOHTAXHI,I PABOTII
I4srpaN4auero Ha crroprHa rrnouaa(a B rp. fypxono, BKJIIoTIBa:

-

florarane

Ha

yaaponornruaua Hacrr,rnKa;

I,I MOHTAX HA TEHHC HA

J\!

I

HarllrenosaHIle
yaaponornburaua HacrrlJlKa c
u
noJlaraHe
Ha
cLIHTerI.lqHa
.{ocrarxa
n:roqu 400/400/20

2

Mnpxa K-so
M

N,rN.r.

2

6p.

OCTABKA H MOHTAX HA TCHHC MACA HA

42.00
2.00

Hacru;ra or yaapoycrofiueBrr KayqyKoBrr nnor{u flo.qxoAnqa sa o6e:onac.sBaHero Ha
cnoprHara nnoxrarKr4 rpa6ea 4a orroBaprr Ha cJle.qHlrre rexHr.rqecKrr rr3r,IcKBaHI.L t-t
crequ$urauuu:

.
.
.
.
.
.
.
.

Ea ca

ylapolofnbrrlauu

ra nperexaBat MHoro ao6pa enacru.tHocr.
Aa ca ycrofivunu Ha rpr,reHe r.r ua aruocrfepns
aa
aa
aa
aa

Rrt4flHytfl.

(cryaeuo, ronro, uaxuo),

ca [3.4par(JII,rBr{ Ha HaToBapBaHrrr.

npr,rrexaBar aHTr{ xrrc3raBo rror<pr.ITxe, aa r.Iuar go6pa urlruo r.r 3ByKor,r3onaur4.s
apeana3BaT npr,I flaaaHe IIo BpeMe Ha rrrpa.
ca npoIt3BeaeHLI oT [pecoBaHa cMec Ha KayqyKoBI,I rpaHynrr u cleuuanHx cMoj1fi.
tra oTroBap.f,T Ha Bcr4qKrI HaurroHiInHH Ir Mex.4yHapoaHI.I cTaH,4apTI4, ocurypaBalIll4
seo6xoruuara 3.[paBHHa, c]rrypHocr ra xourfopr
. na ca B ctorBercrBr.re c EAC EN 1177 utu eKBr.rBirJreHTeH r.i r.r3ucKBaHuqra na Hape46a
J',1! I or 12.01.2009 r. la ycronurrav pe,.a ra yc, poficrnoro r.r 6egonacuocrta Ha flroqaaxl{re
3a Hrpa.
Pa:uepure Ha rrJroqr.rre rpx6na 4a ca raxro cJreaBa:
Kayuyrosu flJroqu ,u6lxr.rHa 40clr, urupuua 40cu ra ae6ulusa 2 cu. .{e6eruuara na
rrJroqrrre aa e aocrarbqHa 3a npe.(rra3BaHe npu [a.(aHl.rs or Br.rcoquHa ao 136 crta. ctfJlacHo
craHAapr EN 1177 r.rJru eKBr,rBaJreHTeu. I-{eerone Ha KayrryKoBnre rrroqrr Aa ca 3e;reuo.
Mourupaue H rroapbx(a: Kayuyxonure n:rovu rpr6aa aa ca nporr3BeAeHr{ c
neo6xoarllroro (aqecrBo no orHorrleHl4e Ha nJlrrHocr Ha fpaxynl.ITe, flpaBlrnHoro orfoplraue
Ha rrrorrr,rre r,r rrBeroBo u:o6paxenue. fhour rpa6na 4a rlo3BorrBar necHo MoHTLIparIe BT,pxy
flpeaBaprrrenHo go6pe noAroreena 6eroga ocHoBa rlpeg 3aJrelB,urHe c floAxoa.f,rqo 3a rlenra

renvJro. cleI salen.ruero ra oclrypaBar go6pa u lecna
IIoapl,xKa.
l Tenuc:raacca: llporfecuoH.nHo (aqecrBo, rroB'pxHocr SDMC - culuo ycrofivuoa, 7
:rau. re6eauna, Macr,rBHa KoHcrpyKrrus c axiuerbp Ao 50 uu. flporfnn, MerzrnHa Mpexa,
uBrr
:ereu. Pa-auepu Ha Macara: ,[6.]rxrrHa Ao 275 cu,ltupuuaao 155 cu, nr-rcouuna go 77 cu.
9. TIPTIEMAHE HA PABOTATA.
flpueuaue Ha r.r3[6-[HeHuero na CMP rue e cbrJracHo Kpr4repr. .rTe 3a KoHTpon I.I
flpr.reMaHe na gefinocrure, [ocoqeHx B npoeKTo-AoroBopa a B 4efi crnarqara HopMarI.IBHa
ypea6a, [p] ox]iMa 3a ctorBerHr.rre BxaoBe crpoure,ruu pa6oru.
Crpoure,rno - MoHTa2r(Hrrre pa6oru rpn6ra ga ca:
. r-r3n'brHeHn cbrnacHo o4o6peHara KC e nrleu o6e:ra;
. [peMr.rHirJrr4 ycfierrrHx u3[r.rrBaHr.rs (xr4eTo e npu:roNurrao), yAocroBepeHo c
AOr(yMeHr, r.r3aaaeH oT KOMIeTeHTeH OpraH r{ flpunoxeH K6M ,(oKyMeHTa\ sTa sa
rrpeaaBaHe ua o6erra;
.rIByKOMrroHeHroHo flopeuperaHoBo

. TPPIETI.I C TIOAIII.ICAHI,I AKTOBE 3A NPIIEMAHE IIA U3I:bNHEHI,ITE CTPOETENHO_MOHTA(HI,I
pa6oru.
Her<aqecreeuo l.I3Br'prrreHlrre pa6orn u HeKarrecrBeHr.rre Mareplrurn[ u u3aenls ItIe ce
KoprrrHpar rr 3aMeHrr 3a cMerxa na I,l:ntnnrltem clr-rracHo ycraHoBeHoro B npoeKToAoroBopa ea o6qec'rneua rroptqKa

IO.IOXAPHA EE3OTIACHOCT
I4gnr,:rularer.f,r rpa6na ga cnaBBa r,r3ucKBaHusra Ha Hapea6a I:- 1971

3a

crpor'ITerHorexHHqecKHTe flpaBlrna I4 HOpMr,I 3a OcflryprBaHe na 6egonacnoct npH rroxapu u
npeanpueMe ncuvxu ueo6xogHMr.r rpeBaHrrrBHr.r MepKr,r. 3a na npeaorBparu u:6yxnanero ua

noxap Ha pa6oruara [noxraAKa r.rJrrr B cr,ceAHrr sa o6exra crpaAu. I4:nr,auu:re.lrr rpr6na 4a
ocurypr ilocrar:r,qHo o60py4naue 3a noryrrraBaHe Ha eBeHTyaJreH uoxap. He ce pa3peuraBa
topeHe Ha OTIaASIIE Lrnr4 OTJIOMTr.
tr4gnt:rtture.n.gt rpr6na neguara aa floaaAe cLIrHan 3a rpeBofa Ha MecrHr4Te BJlaclfl, ts
cry raft ue r.rMa orracHocr or noxap rrJII.I eKcnnoaralrux n pafioua ua o6erra. 3a ga
HT4KaKBO

npeaorBparE nosBara Ha noxap UJII,I eKcrrJIo3LIr, rBn6JlHr.rreJrrr rpr6na ga yrlpzl)(HqBa
[peAla3Hr.r MepKr.r 3a 6egonacsocr u rpt6aa Aa ce flpr.rAbpxa KT,M Bcr,rqKr.r r-rHcrpyKrlrru,
I{3AAAEHI,I OT MECTHHTE BNACTI.I.

II.

TIJIAH 3A EE3OTIACHOCT I,I 3APABE
Onacuocture, routo 6nxa MorjIIr aa Hacrtnrr npr{ I.I3[LnHeHr.re Ha [pe.{Brr.ueHI-ITe 3a
I43BT,prxBaHe pa6oru, e clorBercrBlle c orleHxlrre Ha pllc(a, rue upor43xoxrar or:
- nanzrHe oT BHcort Ha:
- aetouo6ulsa :roflonyKa - flppr r43nr,nHeHI4e Ha rpaHcfloprHrr r.r roBapo-pa3ToBapHL
pa6oru n paftona ua o6exra;
- HenpaBLIlIHO CTbnBaHe H yApSHe - [pe3 BcuqKLl eTanx;
- npecr4nBaHe - flpe3 Bcr-IqKLI eTanx;
- apyrfi onacHocTn.
Ocuoen[ opraurr3aurroHufi Mepoflpurr[s lo 3EYT
flpn u:rlpuraHe npe.uBr,raeHure pa6orr,r Aa ce crra3Bar Bclrrrru r.r3ucxBaHus
3A,'IETHZINI-I

B :

-

Hapea6a Ng 2 or 22.03.2004 r. 3a Mr-rHr.rManHr.rre r.r3r.rcrBaHr,rs 3a 3apaBocnoBHrr n
6e:onacnu ycnoBLL Ha rpya rrpu I.I3B:bprxBaHe Ha crpor.ITe]IHr4 u ruouraNuu pa6oru.
Ocnonnure, 3aarnxrrre.lrHLr Meporrprrrru, 3a Bcr{rrKu cneq}rirnHocrr,I ua o6er<ra ca:
- BcHqKr,r pa6oruuqu aa 6rAar cna6Aeuu c ueo6xo4rll.rrrre JrrrrrHr.r npeAna3Hr.r
cpeAcrBa rr pa6oruo o6lexlo;
- He ce lottycKar na pa6ora pa6orHurllr, Kolrro He ca r.rucrp].KTrrpaHrr 3a xoHKperur.r,
nug pa6ora u pa6o'ruo nrxcro;
- He ce lorrycxa pa6ora c rexHr.rqecKr.r HelBnpaBHLr cbopr,rreEllr, MalltuHtr pt
r{HcTpF{eHTH;

- AA CE ,4ONYCKA

}I3NOJ]3BAHETO CAMO HA I,I3flPABHI' MAIIII,IHI,I

cTerreH Ha 3arquTa, oTroBaprula Ha Knaca Ha pa6oTHaTa cpeaa;

'I

IIHCTP}'N{CHTII, CT'C

- BCeKr.r Lr3rrsJrHUTen (rroar.r3nbnHr4Ten) ce ryr4xr4 3a 3EyT Ha cBo, c6craB, 6e3 aa
npequ unu cb3aaBa npo6neMH Ha ocraHzIJlLITe;
- 3a E3[6JIHeHIre Ha BCeKU Bt4.[ pa6oTa. CB]p3aH C OIIaCHOCTHTe, yCTaHOBeHI.t C
oueHKara Ha pncKa ce r.r3roTBrr r.rHcTpyKrlr.ru, rr3ucKBarrlu ce [o qn.l6, T.I-B u no qn.19 oT
Hapea6a }\b 2122.03.2004r. I4ncrpyxuuure ce rocraBsr rpafino na aoc'rrnurr u BrraHn Mecra;

J'IIIHEEH IPA<DUK 3A II3II'JIHEHI{E HA CMP.
Bcexu yvacrunx B Hacrorrrlara o6xlecrBeHa [op6rrKa cneaBa Aa npr.rJ]oxx KlM
Texsuqecroro fipeanoxeHr.re [oapo6eH nr.rHeeH rpa(br4K 3a rr3rrtJrHeHrre Ha rrpeaBuAeHrrre
12.

CMP c npur:oxeHa ariarpaMa Ha pa6orHara p6Ka.
JllrHefiufisr KaneHrapeH nnau e rpa$ur 3a rr3r]bJrHeHr4e Ha KoHKperHlire crpolrrenHrr
pa6orrl. xofiro rpa6na ga npeulr3rrpa clorBerHrrre aefiHocrlr, IIo AarH, pa3flpe.(eneHl.Ie Ha
qoBeurKu H TexHHqecKr.I pecypcu 14 T.H., Kaxro u ga e cr,o6pa.:eH c rexHonorlrqHara
nocne.(oBarenHocr Ha cTpor{TeJIHHTe npoqecH. KaneHgapuaa'r rrJraH cjre,4Ba ,4a rroxa3Ba
rrocJreaoBaTejrHocT-fa! npoaT,nxr,rTenHocT'ra r.r pa3npeaeneHrreTo BIB BpeMeTo Ha
npelBlrAeHr.rre pa6orr.r Ha BceKlr noAo6eKr rr Ha o6eKTa KaTo rlsro. Jlnnefinlrsr KaneHAapeH
rlau rpx6na aa e npr.rapyxeH c Ar4arpaMa Ha pa6orHara p6ra. B rpa$uKa 3a Bcrr(a eaHa
onepauus, oflr.rcaHa B KCC 3a o6eKTa cnenBa aa ce flocoq]r HopMa BpeMe, BpeMeTo 3a
seilnoro r,r3rrl,JrHeHrre, KaKro rr 6porr u rnarzrf uxaqr,ura na neo6xoauMrrre crpor,rrenHr.r
Haerr,r nuua 3a Bc.flKa eaHa onepaqlu u o6ulnre 3a [poeKTa qoBeKoaHrr. B rpai[ura
yqacrHrrxlT cneaBa.{a rocoqr4 r.r 6pot u euaa na neo6xoauuara MexaHLI3aII}tt 3a BcrKa eAHa
or .u.ef,uocrure, B(JIIorIeHIt s KCC. Yqacrur.rxsT cneABa aa rrocoqr Korl cMerHlr HopML e
r.r3rolr3Bzur - CEK, yCH, nu apytLt. flpu usrornxuero sa ru.rseiisus rpa$r.rx:a rr3rrr,.rrHeHlre
Ha nopaqKara rpx6ea aa 6r.ue cto6pa:eu c r{3r,rcKBaHrrrra Ha rexH}rqecKlrre cnequtbnxaquu.
Yqacmuux, .tuitmo tuueeu xaneudapeu LqaH noKa36d mexHo,tozuqHa Hecbg.MecmtLuocm
ua omdetuume cmpoumetHu onepaquu, mexHwlec*amo cne1uQura4un utu dpyzu ycttosufl,
3atoJ{eHu e npoqedypamo u.ttu Hop.uomuren doxyNexm, ypetrcdaul cmpoume.rHume npoqecu,
ce omcmpaHzBo.

Rozamo e nped-totreuuemo 3a u3nbtHeHue u Hezoaume npu.ao){eHun yqacmHuKbm e
donycuat BbmpeuHo npomusopeque, Kacaeulo emanume Ha u3nbrHeHue, eudoeeme
deiuocmu. mflxHama noctedoe ame.txocm, u3no:t3laHume cmpoumetHu pa6omuu4u u
-uexoHu3a4ut, u3nol36oHoma mexHo-tto?uu, KoKmo u dpyzu npomueopequr, catp3aHu c
npedloctceuuemo 30 u3nbrHeHue Ha nopbqKama, yqacmHuKbm ce omcmpaHula.
Kozomo llpedtolrceuuemo 3a u3nbrHeHue Ha nopbvKdma He cbomaemcmla Ha
I-leuoeomo npedtoctceuue no omHorueHue ua de nocmume 3d u3nbnHeHue Ha noputKama,
aH?a)rcupaHume cmpoumetHu pa6omuu4u no trcanuQuxaqua u 6po , usnonsaaHama mexHuKo
u .uexoHu3a4ut, *pe.Mesume npedtotteuun, KaKmo u dpyzu uacmu ua npedtotreuuemo sa
u3nb.tHeHue, o$epupaxu om yqacmHuKo e dory*teumume, csbp3aHu c npedtoctcexuemo sa
u3nb_lHeHue Ha nopb\Kamo, y\acHuKbm ce omcmpaH96a.

O6pareu J\!4

TEXHI,IIIECKO IIPEAJIOXEHI,IE
yqacrne

flporleaypa 3a Br3J]araHe Ha o6qecrneua noptqKa c npeaMer:
crporrrenuri rl peMoHTH[ Aefinocru na o6errn or
[HBecr[urroHHara flporpaMa Ha oGquna fypxono ra 2018 r. no o6oco6enu notuqxu",
ta o6oco6ena rro3nutrf, .I& 7: ,rllrrpaxgane Ha crroprHa nJrorqaaKa ,rllenrup 2" a rp.
3a

..I,Icrpmaane

B

Ha

fypxono";

.Ilex,raparop

Eonen ,xaro ynpaBlren
nonb.76am ce mpume uueua u d-ltlruocmHomo xqqecmao

HalMeHosaHr.re Ha yqacrHaKa

,,Ilapcex fpyn" EOO!

Bonvo

luuon

yBA}I(AEM}I TOCIIO}I(I{ r{ fOCrroAA,
C sacroguoro [pe.IlcraBrM TexHurlecKo npeanoxeHr{e 3a I,I3TI6JIHeHI-Ie Ha
o6rqecrseHara nopbq(a c flpeaMer: .,]Iurpmnane Ha crponTennr lr peuonrrx gefiuocrn
na o6errn or nHBecrritt[oHHara rrporpaMa na o6qxna fypxono ra 2018 r. no
o6oco6enu nouqnn', ra o6oco6ena [o3[uric : .l\! 7: .ll:rparcgare Ha crroprHa
nnoqaaxa ,rllenr-rp 2'a rp. fypxoao";, KrM r(oero npuJraraM H cneaHrrre AoK)a{eHTr.r:
fl .{er<,rapaqusra flo trrr. 102 or 3OII (xozamo e-npurocotwo);
! .4oryrueur 3a ynlrHoMoqaB ane (rozamo -tu4emo, xoemo nodaea oSepmama, ue e
3aKoHHurm npedcmaeume-t uo yuac muuxa):
X floapo6eu nrrHeeH KirnegAapeH rpa0lrx 3a u3nbJrHeH[e Ha Bc]rqkrr .{efiHocru 3a
cTpoexa;

IIACT I
llpea;roxexne ra H3nbJrHeHrre Ha nopbqxara B cBorBercrBue c TEXHIIqECKHTE
cneqnr[urcaqrn rl r!3ucxBanlma na Bruoxnrers
1. Crr:raceu crM aa r{3rrblrr{, uergc o6xsar Ha nopbqKara, cBuracHo ll3ucKBaHr.rrra

ua Texnrlqecxara

cnequOuxaqux, floxyueuraqt,trra t,t u3rrcKBaHurra Ha

Bl:loxnrelr,

6e:

pe3epBa rrnu orpaHxrreHHe.

2. Cpox :a uanrnHeHue e: 30 i rpr.(ecer/ KAJIEHIAPHH AHI4.
3. flpea:rarar'l fapauquoueu cpor( 3a:

3.l.I,I:nrmrenn're CMP: ...5..... lner I sa o6oco6euu nozu4uu Nd'lb I , 2, 3,

l,

5, 6. 7 u

8/
3.2. flocrarxa Ha c6oprxeHr-rr: .5 ...1 ner/ sq o6oco6euu nozutluu NsNs 6, 7 u B/
4. 3aauxagau ce .qa npeaocraBeu neo6xognuara ,tIoKla{eHTarI[, 3a trpolr3xo.q,
KaqecrBo LI cGorBercrBl4e Ha BJIaraHIrre Mareplrzrnn, H3,[aaeHL no peaa xa 3axoua la
TexHuqecKrrre x3r,rcKBzluru K6M [poa).Krure r ua Hapea6ara sa
II3HCI(BAHI,I{
l(6M CTpOeXI{Te It OUeHTBaIIe Ha CbOTBeTCTBITeTO Ha CTpO
IIo-KbcHo oT
loAlqcBaHe Ha nporoKora 3a geficranrenuo Ir3BbptrleHHTe

!ATA:

01.05.2018

r.

IIOAIIIIC u fIEgAT:
Bonqo Eoneg
/uue u Qauutw xa

,//k/

sics)

^,U

vuacmHuKa

qACT II
!ex,,lapaqr.rr 3a cLfJ'racrle c r(!'ravf rlTe Ha rlpunoxeHH, rrpoerfl Ha .lofoBop
Eoxvo lnuor EoHen ,rcaro ynpaBrrren
.I[exraparop
nonb.taam ce mpume uuena u d-tttruocmHomo tidr.ecmao

,,[apcex fpyn" EOO!

HatlMeHosaHIre Ha yqacrHr.rKa

AEKJIAPTIPAM, HE:

l.3ano:Ha'r crM cr,c ctaBpxaHuero Ha npoeKTa 3a .{oroBop
oouecrBeHa [op6qKa.
2.flpr,reuarrl flocoqeHure roray3u B npoerTa Ha .[oroBopa.

3a Bb3naraHe

Ha

HrsecrHo Mu e, qe 3a rrocoqBaHe Ha HeBepH[ AanHn B Hacrorrqara Ae(Jrapau]r, Hoct
Ha(iBareJrHa orroBopHocr rro q,r. 313 or Haxa:are.nxur xogexc.

<9ER)'
IOIIIIC r IIE{AT:

!AT-4: 01.05.2018 r.

Eoxqo Bosea
(u,ue u Qanmun xa

qACT
.(ex,rapaqnr

yuacmHuKa)

III

3a cpoxa Ha BaJlnaHocr Ha

o+eprara

Eouro ,.(uuor EoHen ,raro ynpaBrrreJr

.{euaparop

nonb.t*om ce mpume uveua u d-ltacuocmHomo Kaqecmao
HaHntexosaHLIe Ha yqacrHllKa

,,IIapcex

fpl'n" EOOA

IEKJIAP}IPAM, tIE:

Cpoxrr na

BilJru,4Hocr

ua orpeprara e

6 luecrl

Meceqa, cqr,rrarro

or

Aarara

orlpeAeneHa 3a KpaeH cpoK 3a norryrraBage ua o$eprrE.

I4lsecrHo Mu e, qe 3a nocorrBaue Ha HeBepH[ aitHurl
Har(a3areJrHa orroBoprrocr no ql. 3 l3 or HaxasarerHlrs

AeKnapaqrry Hoc,

B

vn

F

,_\
O\

AATA: 01.05. 2018 r.

IIOII}IC x IEHAT:

5l

BoHqo Boxea
(uue u $auutut xa

,/fr/

yYacmHuxa)

^r{,1

,N

qACT IV
Aer.rapau[c, qe npH u3rorBflne na or[eprara ca cna3eHu 3ar6,'rxeH[sra, cBbp3aHH
aaHbuH l| octlrypoBKE, otla3BaHe Ha oKoJ'IHaTa Cpeaa, 3aKpllr'ra Ha 3aeTocTTa u

c

ycJoB[sTa rra Tpya
!ex,raparop

Eonvo .(uuoa Eouer ,rcaro yupaBuren
nonb.laam ce mpume uveua u d-ttlruocmHomo Koqecmao

HarrMeHoeauue Ha yqacrHuKa

,,Ilapcer

fpyr"

EOOII

AEKJIAPIIPAM, 9E:

flpr usrorarue Ha o(beprara ca crra3euu 3aIBnxeHlsra, cBBp3aHx c Ailntuu u
oclrrypoBKll, ona3BaHe Ha oKonHaTa cpe.4a, 3aKpr.rna Ha 3aeTocTla r{ ycnoBr,rcTa Ha Tpya.
I4anecruo Ma e, qe 3a nocoqBaHe Ha HeBepHr,r AaHHrr B Hacroflrrlara ,qeK;rapaqrry Hoc,
ql. 3 l3 or Haxa3areluul xogerc.

Ha(a3areJrHa orroBopHocr no

.(ATA: 01.05. 2018 r.

[O.UII4C

u IIETIAT:
Eox,{o BoHeg

(uue u fiauutun ua

,/U

yyacmHuKa)

OBPA3EU J\i 5

III,HOBO NPEAJIOXEHIIE
or,,fIAPCEK

IPyn"

EOOA
(

H

Ittlu.1te 06( ltrc Hu.t)qdcmtntK0\

noAnrrcaro or 6oHqo IrMoB EoHeB,

EfH

8509078580

(nrpurttc
B KaqecTBoTo My Ha

uvatto u El-H)

ylpaBlTen
(

tkl

<

).1

c EHK/EyJICTAT/EfH/apyra HHAHB[AyaJ.rH3au

l>.)Kltoc

,

tI I

)

Ha yqacrHfiKa

unfi rroa r,r3nbJrHr.rrenr (xoraro e

npHnoxuMo): 20321549{;

YBAXAEMI{ AAMI,I I, TOCIIOAA,
1, C uacroruoro, Bu npe,EcrarrMe Hattrara qenona orfepra 3a yr{acrr.re s o6rneHara or Bac
o6ulecrBeHa noptqKa c npeAMer: ,.Il:nrpuBare Ha crpo[TeJ.rrr[ II peMoHTHIr AefHocr[ Ha
o6eKrrr or HlrBecrrrqrrorlf,ara rrporpaua ua odqxna fyproao ra 2018 r. no o6oco6enx
no3xqrr[', ca o6oco6eHa Ne 7: ,Ilrrpax4rue tra cfloprua [notrlaAKa ,r[eurup 2n s rp.
Iypxoro"l 3a u:nrasenue Ha nopbqKara npeAlraraMe:
OEIIIA I(EHA Ha 6a:a ro,rHqecrgeHo-crofiuocrHa cMerKa, Hep&iaenHa qacr or Hacrorutero
npeaJroxeHge e 2 508,60.nera /gne xnrqal nercrornH H oceM neBa t.l uecrrecgr crorlHr/ 6es
nr,rrcveu,{.{C I 3 010J2 ,rena / rpn x r,flrn n aecer JreBa n rpr.r.4ecer n gne croruuru/ c
exlrcven ,{,{C.

floco.leH[re cfoftHosru BxJrroqBar Bcrrrtmrt pe3xoA[ tto f,3rrbJrxerle He o6erra na
llopbqraTa.

2-

Hue ce :a4urxaBaMe aKo naruara orlepra 6t4e npuera, aa H3nLJTHHM ,l npeaaaeM
4oroaopeuure CMP crmacuo cpoKoBere u ycnoB rra, 3arreruaJrr.l B aoroBopa.
3. Axo Hu 6r,4e Bb3noxeHo grpoureJlcrBoro Ha ropenocoqeH[r o6err, ce 3a,qgxaBaMe
aa cna3BaMe aeficreaulNre B crpaHara rexH[qecK[ HopMlt r,r craHAaprH, orHactulr ce ao
crpotirencrBoro Ha o6erra, xaKro H HopMarHBHHTe H3r,rCKBaH[' nO 6egonacuocr H xHfneHa Ha
rpyAa, noxapHa 6eaonacuocr, 6e:onacnocr Ha ABr.lxeHrrero n apyru, cB6p3aH[ c6c crpofireJrcrBoro
Ha o6erra.
4. 3arumaue, ve axo o6ulec,rneHara nopbqKa 6rae cne.rereHa or Hac, Hacrofluero
flpeg.noxeuue qe ce cqnTa 3a cnopa3yMeHue Mex,(y Hac u Bruroxurelr, ao noAnrncBaHe H BJrH3aHe
cura na .{oronop.
IIpn.noxenRe:
e

l.
2.

Ko,'rlrqecrseHo-crofiHocrnute cuerxu;

lara:
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