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ДОГОВОР 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

№ Д-29/06.07.2018 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. „АРК-БИЛДИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. 

„Железничарска” № 12 и ЕИК 128048219, представлявано от Стоян Карапетров– 

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-

257/04.06.2018 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 № 2: „Ремонт на 

сградата на кметство Конаре, общ. Гурково”. 

(2)Дейностите, които са предмет на настоящия договор трябва да бъдат извършени 

съгласно техническата спецификация, /и инвестиционен проект, ако е приложимо/, 

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. 2 от настоящият договор. 

(2) Срокът за изпълнение на настоящия договор е 10 /десет/ 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 строително-

монтажни работи. 
(3) 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. 

(4) 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. 

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл.3.(1) Цената за изпълнение на Договора, дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  е в размер на 1 835,22 лв. (хиляда осемстотин тридесет и пет лева и 

двадесет и две стотинки) без ДДС или 2 202,26 лв. (две хиляди двеста и два лева и 

двадесет и шест стотинки) с ДДС. 

 (2) Посочената в ал.1 цена за изпълнение на Договора е единственото 
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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: 

" Алианц България " АД 

IBAN: BG06BUIN75621000570514 

BIC: BUINBGSF 

 (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.  

 

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; 
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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; 

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 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; 
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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 по-

нататъшното 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. 

(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 
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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 

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. 
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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. 

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. 

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; 
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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: 

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 
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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. 

 

IХ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

 

 Чл.28.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира за качественото изпълнение на строи-

телните, 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. 

 

Х.ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ 

 

Чл.29.(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. 30. (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. 

 

ХI.ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ 

 

Чл.31. (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 

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 
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собственост на други участници в строителството и/или на трети лица, при или по 

повод изпълнението на задълженията си по този Договор.  

 

ХII.СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПОРАДИ НЕПРЕДВИДЕНИ 

ОБСТОЯТЕЛСТВА.  ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.32.(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 най-

кратък 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.33. 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.34. Настоящия договор може да се изменя при условията на ЗОП. 

 

ХIII.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.35.(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.    

(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.36.  Едностранното разваляне на договора по ал. 1, т. 5 на предходния член 

става с отправяне на  30-дневно писмено предизвестие до другата страна. 
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Чл.37. 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.38.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; 

 

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 39. (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 ноу-

хау, 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; 

       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.  
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Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в 

сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  

Чл.40.(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.41.Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до 

нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

Чл.42.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.43.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.44. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите 

на действащото законодателство на Република България. 

Чл.45. (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. Ямбол, ул. „Железничарска” № 12 

Тел.: +359 46661209 

e-mail: ark_building@abv.bg 

Лице за контакт: Стоян Карапетров 

(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; 

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, 

mailto:gurkovo_obs@abv.bg
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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. 46. (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. 47. 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 Количествено-

стойностни 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./                                  СТОЯН КАРАПЕТКОВ:  /П.П./ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО                       „АРК-БИЛДИНГ” ООД   

 

 

 

НАДКА МИХАЛЕВА: /П/  

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ 

 

 

 

Съгласувал: /П/ 

            /адв. И. Тодорова/ 

 
 

 

Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 



TEXHTIqECKA CNEUI,IOI,IKAUUq
3a o6ulecTBeHa noprqKa c npe.qMeT:

,,ll:nrplrnane Ha crponTe,'rgn rl peMoHTHn AefiHocru Ha o6eKTH or [HBecrrrqgonnara
rporpaMa Ha o6uuHa fypxoro ra 2018 r. rlo o6oco6eua no3urlnr Ns 2:.,PeMour Ha

crpalara Ha KMercrBo Kouape, o6u1. fypxoao";

I. OEIIII,I BEJIEXKTI
1.1. Ilpe.qMer:
flpeguelrr ua o6oco6enara rro3urlu, e ts6op na utulJrulrren 3a r,r3Brp[BaHe Ha

peMoHr Ha crpaaara Ha Klrercrgo Kouape, O6quua fypxoro.
1.2. Ctuqecrnynauo [oJroxeHr.re:
Crpaaara Ha KMercrso Kouape e pa3no:roxeH B no3eMJrex uMor c HAeHTrtrpr,rrarop

18157.501.1117 no KK u KP Ha c. Konape, o6q. fypxono.
2. HOPMATITBI,I

B rexnlrqecxure cneurQtraufi[ ce orlpeaersr rexul,IqecK]rre u3LIcKBatHI-r, KrM
cfpo[TeIHIITe [poayKTL tr TexHr,rTe xapaKTep[cTIlKH, KoIiTo [poH3THqaT oT cBIrIecTBeHHTe

u3r,rcKBaHr,r.f, K6M crpoexure. flpularauero Ea Texuuqecr[re cneuurpuxau[r, craBa r.l B
ctorBercrBlre c r.r3r.rcKBaHEtra ua 6urrapcxure 3axoHoycraHoBeHI,t HopMarliBIr :

i 3axos ra o6uecrseHure nopr,vxu (3OII);
i 3axos ea ycrpoficrro Ha replrroprrrra n uape.46nre, 6asupanu Ha Hero;
) Hapea6ara 3a cluecrBeHure rr3,rcKBaHH, u oueHsBane cborBercrBuero Ha

crporrrenHrrre rrpoAyKrr, (HCHOCCfI)
) 3axonn. npaBr,rJrHr{uu u Hape46u no oruoureHre 3apaBocJroBHrrre u 6egotacnu

ycnoBH, Ha Tpya;
3. UENU HA CTIEUIIOIIKAUI,IqTA

3.1. O6uru no.[oxenus:
Cneuurfuxauuxre rrMar 3a uen ra onpeaen r craH.4aprure 3a n3nurueHr{e Ha pa6ornre

npe.rlMeT Ha .[oroBopa, aa aonuHsT a oflpeaenrT r,r3r,rcKBaHHflTa 3a MaTepnanE,
TexHonorrrrra Ha r.r3rrbJIHeHHe Ha pa6oruTe, MeroaltTe 3a Ir3nI.ITBaHe Ha Marepuanllre,
Mero.{Irre 3a oueHrBaHe Ha (aqecrBoro Ha Ir3nuIHeHIrre pa6oru B crorBercrBl-Ie crc
craHAaprure. MerorHTe 3a H3MepBaHe Ha KoiruqecrBoro Ha r.r3BlpureHrrre pa6orn tro BpeMe

Ha ll3n6JIHeHr{e Ha .[OrOBOpa.
B c:ryvafi, ue e cneqnrfnxauuure H ocraHaJrr.rre aoKyMeHTu tto roroBopa ca u3flycuarrr

florpo6Hocrn. ueo6xoguun 3a nbJrHoro paz6upaue ua aeiuocrra Hnu qe ctulecrByBar
pa3nrrqHr.r H flporr.rBopeqauu cH HHcrpyKrIHH, ce rrpuJrara leftcrBaruara nopuarueua ypeg6a.
B raxr,s cryvafi, I4:nuur{TeJrrr rl1e fionyqu nncMeuu nHcrpyKrllru or BB3roxureu npeAr.r

aa flpoabnxu ,4efiuocrra, u:xruoqsafirr4 Br3MoxHocrra 3a npoflycKr-r u HecrorBercrBr.rc.
3.2. O6un [3ncKBaHHq 3a KaqecrBo n pa6ora:
Bcuuxu uarepuaJrr.r, Kolrro ce B:rarar rrpu H3nlJrHeHuero na CMP, cnopea ycnoB[sra

Ha noroBopa rpr6ea aa 6r,aar HoBH npoayKTr.r.
Bc.[xa Aocrasxa Ha Marepu,uru u o6opyanaue Ha crpor,rrenHara nJrorrlaAxara HJru B

c(naroBere na I4urrsure.ns, aa 6rae fipr.rapyxesa crc ceprnt[uxar 3a KaqecrBo B

cr,orBercrBae c oflpeaeneur,rre rexHuqecKn craHAaprlr, cneuuQuxaquu u:ru ogo6peuu
Mocrplr rr KaraJro3r.r r.r aocraBeHrrre Marept,Ianu aa 6raar BHr.rMareJrHo crxpaHcB,rHu ao
BJraraHero r.tu r pa6orure.

Bcuuru npouane,(eHr4 npoa),KTx n.nr o6opyasaHe, 3a KoHTo ce Bb3HzrMeprBa aa 6taar
BJroxeulr a pa6o'rure aa 6raar aocraBeur,r c BcrrqKu seo6xoaulrnr axcecoapu, Slrxcaropz a
aerafira, tfacouHl.r qacrn, npr.rapyxeHu c HaprqHlrqlr 3a excnroararl[, t-r [o,Eqp6xxa, Klaero
MOraT Ia Ce npfinoxaT TaKIrBa-

I



fapauuuure 3a LI3TIBJIHeHLIe Ha npou3BeaeHl'tre npoayxTl u o6opyanane 3anoqBar aa

TeKar or aarara Ha rrpueMaHe na o6erta u BrBexaaHero My B eKcnnoar IIlr.
3.3. Kara,rorn rl rrperroptKrt Ha rrporr3BoaHTeJIrlTe

Tosa ca KaraJlo3lrre, IrHcrpyKuI{I'ITe I'l flpenopbKnre (rexuoloru'rnn rapru) na

flpoa:sogure.rr rro orHoIIreHI,Ie Ha Marepl'IaJr, o6opyanane ]Inu npoayKT, onpeaeneHll B

CbOTBeTCTBge C TexHI,IqeCKIITe CTaIIAapTLI, t[UlUVeCXUre napaMeTp1, TexH[qeCKIlTe

xapaKTepHcTI,IKt.r H II3XOAHI{Te AaHHn I-UIII TeXHOJIOTUTTa 3a IloJlafaHe ITJII',I MOHTTD(,

cbxparueHr.Ie, ge'rafi:ru u np.
Taxuna npenoplKu I-I I.IHcrpyKIII,tu ne ocgo6ox.uasar l4:ntaHflreJlr, or Kollro I'I aa

6u.no or HeroBr.rTe aoroBopHr.r 3aarnxegr{, 1,1 rapagug]r 3a KaqecTBo. Tar[sa raT a,los1,1 ue
6r.(ar n cr,orBercrBlle c olpeaeneHure craHAapru Il I'IsHcKBaHIu Ha cnequQlrKautlqra fi ca

npe,rlMer Ha oao6peuue or Bsgroxurerc'
Mocrpn B Kararo3rt
Tosa ca Mocrpu Ha Marepuanu IrJIL Karano3l Ha [poIr3BeaeHI'I flpo,uyKTt'l, ra6:ruqu,

xouro H:nr,mrurenrr rrpeacraBr sa ogo6peuue or Bl:roxurerc.
Mocrpure rurlr Karzrjro3rrre ce lpeacraBcr c (boroKonne na ceprurfuxar 3a KaqecrBo B

ctorBercrBlre c rexHlrqecKuTe crauAaprl'I u tloroxonue 3a cborBercrBlre c I{3tlLTBaHu'Ta 3a

roxapua 6elonacuoct.
4. CTAHIAPTI{

4.1. Texnuqecxlr cranraprn
Karo unsuu)Irl 6t.rrapcxure craHAaprll u pa:nopea6ure Ha 3aKoHa 3a HauI'IoHaJIHara

cranraprHjauus BHHaTI{ tue 6r,aar cnagsaul,t.

> EAC 3a BJIaTaHI{Te MarepfianH, I'r3IIaJIHeHuero Ha pa6orlrre, I'I3IIETBaH]!'Ta Ha

MarepgaJlrrre, [plreMaEe Ha It3[aJIHeIrIrre pa6oru H Ea aocraBeHuTe Marep]rilJlll ]I

o6opyaBaHe.
> III4IICMP 3a crorBerHlrre BI,I.tIoBe pa6oru

I4snoJBnaHeT o Ha 4pyru ot[uuua.nuu craHAapru, oc[ryprBaul-r eaHaKBo l,trtu no-ao6po

KaqecTBo B cpaBHeHrre crc cTaHAapTLITe a parnope46nTe )"ToqHeHH B HacTosulaTa TpbxHa

AoKyMeHTaqlrr, Morar Aa 6tllar npueru CneA IIpe.UBapHTenHa npoBepKa ot Bt,lfloxlrtertl ]t

rrncMeHoro rvy oao6peuue
5. MMHHIICTPATI,IBHA CTIEUIIOI,IKAUI,I'

flpu usnuueuue Ha 3aa6JrxeHr.rqTa cu no raau o6ulecrseHa nopbqKa H:ntlnuteaqt
cJIeIBa na cna3Ba:

5.1. Er,,rrapcxoro 3aKoHoaareJrcrBo cBrp3aHo c.qefiHocrl'ITe no ra3l4 o6uecrBeHa

nop6qKa, Mexay Koriro 3axoHa sa oouecrBeHr.rre floprrrKr.r (3OII) u noa3aKoHoBHre

HOpMaTr,rBHg aKroBe no HeroBOTo IIpIlJIaraHe, 3arOna :a yCTpofiCTBO na 1epuropurra (3YT),

HapeA6a Ns 3 or 31.07.2003 r. 3a cbcraBrHe Ha aKroBe L flporoKonl{ no BpeMe Ha

crpoure1rcrBoro, Hape.u6a }rlb 2 or 22.03.2004 r. 3a Mr,rHrrMaJIH[re I{3HC(BaHI,II 3a

3ApaBOCnOBHrr n 6e3ollacHu ycnoBfis rra Tpya [pr{ r{3BrprrrBaHe Ha cTpoETenHH It MOHTID(HII

pa6oru, Hape46a Ns 2 or 31.07.2003 r. 3a BsBeXAaHe B eKcnJroarallu' Ha cTpoexlIre B

peny6luxa Eurapn.r r,r MrrHr.rMarHr.r rapanurroHHH CpOKOBe 3a r.r3nBJIHgHIr CTpOI,ITeJIHI,I Ir

MOHTaXHT.T pa6orlr, c.6op,I,xeHH, r'r crpol',ITeluu o6exru I'I BcI'ItIK[i Apyru aeftcrsaxlu

HopMarr,rBHI.r aKToBe B Peny6luxa 6r,nrapue, npunoxuMl'I rlu aefisoc'rsre no ra3l
o6lrecrseHa noplqxa;

5.2. [I.ras 3a ocrrrypqBaHe Ha KarrecrBoro
Ha 6asa opraHu3auuoHHa cxeMa Ha npoueaypara 3a KaqecrBelt KoHTpon,

I4gnsnn1rrersr Ue pa:pa6oru CSOfi cO6CrseH IJIaH 3a OCUryprBaHe Ha KaqeCTBOTO 3a To3I'I

aoroBop.



6. TPYAOBA I,I 3APABHA BE3OTIACHOCT HA PAEOTHOTO MSCTO
Bcuur<u uape46u, r4Hc'rpyKrluu r.r apyru 3aKoHoBr,r aoxyMeHrrr 3acrraulu rpy.4oBara H

3apaBHa 6esonacHocr na pa6ornrEqure, (acaeql,t i3r]urHeHrrero Ha pa6orure Ha HacrorIIII4f,
o6ext ca ganr,rxesue Ha Z3lrrruuretrs.

I4:rr,,ruurersr e ilnr,xeH Aa ocurypfl pa6orno o6:rerlo v nuqr fipeana3Hrr cpe,EcrBa,
raro ru cr,o6pa:u clc cnequrfaxara ua pa6orure n3[aJrHrBaHr4 or pa3Jrr4rrHr.rre pa6ornaqu.
I4grb:rnlrrersr ule HHcrpyKTr.rpa pa6ornuqrre u cnyxurenr,rre clopea r.r3r.rcKBaHhura Ha
Hapeg6a Ns 2 or 22 uapr 2004r. za Mr{HaMaJrHr.rre H3r.lcKBaHu, 3a 3ApaBocnoBHr.r u
6egoracnN ycnoBr.r, Ha rpy4 [p].r rr3BbprxBaHe Ha crpollre.lrHlt r.i MoHTaxHr.r pa6oru. [Ipu
r43rroJr3BaHe Ha Marrrr.rHr.r u cbop6xeHr4s ua o6exra, pa6oruaqure tpr,1sa na 6saar
rrHcrpyxTr.rpaHr.I :a pa6orara c rqx. He ce Aonycxa c MarrrrlH Te H cr,opr,xeHlr.sra 4a pa6or.rr
uerna,rutfuqupann pa6oruaur.r. Bcuqxu aeuxeuu ce qacrr.r Ha MatrraHr.rre rpc6ea aa 6raar
go6pe :arpeleuu, noKprrru u o6esoraceHrr. E:rexrpuvecxure Ma[rnHH rpt6aa aa 6taar
3a3eMeHU.

Bcuuxu pa6oreu1fl u roceutaBaxru o6exra rpe6na ,Ea Hoc.f,T KacKu.
T.OIIA3BAHE HA OKOJIHATA CPEAA

flo epe:ue Ha H3rr:r,JrHeHr.re sa CMP I4snrm{r4ren r rps6na aa cla3r4 BcrrqKr4

rr3rrcKBaHru na KounetenrnuTe BJracrr.r rrMalrlu orHolrleHr4e Kr,M B:bnpocrrre cB6p3aHr.r c
orra3BaHero Ha oKo.rrHara cpera. Cneqsa,rHu MepKr.r rpr6na 4a 6tqar e:eru aa ce us6erHe
pa3nr{BaHe Ha roprrBo, xnApaBnLIrIHa TerIHocT, apyrr.r BrfneBolopoarr n pa3TBoprrTenrr H ap.
onacHrr orfla,rturz. Orna.(r,ulrre qe 6raar reronapana 6eaonacno raKa qe ra He ce 3aMlpcsr
NOqBI{TC. NOINOqBEHI,ITE BOTId UN BO,4HIITE I]JIACTOBC.

I4:nr,.nnurelqt e orroBopeH 3a ona3BaHe Ha crpoxrenHara lnouaaKa qrrcra rr 3a

B;3craHoB.f,BaHe Ha oKoJIHara cpega. flo BpeMe Ha Ir3l:r,JIHeHr4e na pa6orure I43nr,-nnlrrelqr
nocrofHHo ue rra3r.r o6exra noqucreH or crpo re.[Hll E 6urosu ornaAtqlt. Bcuqxu
MarepuiLlu na o6exra u1e 6rAar c(naar4paHu rroapeaeHo, a nprr 3aBT,prrrBaue ua pa6orure
I4:n:smrrlrenqr oKoHqarerHo IrIe noqucrrl o6exra u xre orcrpaHrr BcHqKrr BpeMeHHu pa6otu u
cl,op6xeHur, ure floq]rcrr.r H Bb3craHoBLt :ao6uxamulara oKoJIHara cpeAa or IrLerL
npox3Tuqaxlu or Heronara gefiuoct.
8.CTPOI,ITEJIHO MOHTAXHII PAEOTI'

I4serpumauero Ha peMoHT Ha crpaaara ua Kuercrno Kouape, BK,rrloqBa:

- AOCTaBKa Il MOHTaX Ha anyMr.rHr.reBa AOrpaMa;
- rocraBxa u MoHTax Ha aJIyMI.rHHeB napaner 3a repaca u crta6u;

Ns Haurrenonanue lrqpRa KOJIIIqECTBO

1. locranra u MoHrax Ha an),IrHHHeBa aorpaua 6.r:ro
cryAeHo eA. cr6Kno- 4 l,r.l,r,. (3,3012,73)

u2 7.21

2. .{ocraaxa u MoHTtu( Ha anyMrrHrreBa AorpaMa Ha

anyMrlHrleBa aorpaMa 6qro cryAeHo eA. cruxlo- 4 lrn.
(t,95/2,73)

u3 3,53

J. .(ocranra H MoHrax Ha anyMrrHrreBa epara 6r:ro/6r:ro
crbKJrorraxer c pa3Mep 0,90/2,00

6p. 2,00

4. ,{ocranxa a MoHTax Ha anyMuHr.reBa flapaner 3a

crr,l6uule c 3 peaa crpyuu u grrxuua za O16utu,
h:105 crra.

JI.M. I ?n

5. .{ocranxa z MoHTax Ha an}adrrHrreB napaler 3a repaca c
3 pe4a crpynn u az,txuua sa A l6rrlr',r, h:I05 cu.

JI.M. 6,20



9. TIPI,IEMAHE HA PAEOTATA.
flpuerrlane Ha [3rI]nHeHI,Iero na CMP It1e e c:br.flacHo Kprrreplll4Te 3a KoHTpon u

npxeMaHe na 4efiuoctare, nocoqeHu B rlpoeroo-aoroBopa H B aefic'rsauara HopMarI'rBHa

ype46a, npu.noNlrMa 3a clorBerHrrre BIraoBe crpoureluu pa6oru.
Crpoxre.rno - nroHTaxHrrTe pa6orx rpr6na 4a ca:
) uarusesu ctrnacuo o4o6penara KC n nt,leu o6eu;
) lpeuunallt ycrrelrrHll u3rllTBaHl4l (xraero e flpunoxlMo), yaocroBepeHo c

aoKyMeHT. Ir3Aa,4eH OT KOMneTeHTeH OpraH I{ IlpuJloxeH K6M

aoKyMeHTaul4cra 3a rlpeaaBaue ua o6exra;
) nplreru c noanxcaHrr aKToBe 3a npueMaHe Ha I'I3ubJrHeHIrre crpoIlTeJIHo

MOHTaXHU pa6OTH.

Hexaqecrneno lt3BbprleHnre pa6oru u He(aqecrBeHrrre Mareprrzrnl4 H u3Aenxs ttle ce

(opurupar rr 3zueHrr 3a cMerxa na I4gnulturel, carJlacHo ycraHoBeHoro B [poe(To-

aoroBopa :a o6uecrseHa noptqxa
1O.IOXAPHA EE3OIIACHOCT

I,Ignlnnure.n.rr rpx6na aa cla3Ba II3LIoKB a*usra Ha Hapea6a Is-1971 3a

CTpOTTTenHOTeXHI.IqeCKIITe [paBIIna II HOpMII 3a OC]Iryp.f,BaHe ga 6eaOnaCUOcr np]I flOxapu U

flpe,upueMe scuqrfl ueo6xo,ul,IMlr [peBaHTIrBHIr Meprur, 3a aa npe,aorBparu u:6lxranero ua

,o*up ru pa6oruara rIJIoIrraaKa TTJIL B c6ceaHl4 ga o6exra crpa.uu. I4rl:uluureryr rp.a6ra aa \7
ocrrrypx ,4ocTaT6qHo o6opy.uraue 3a noTyIIraBaHe Ha eBeHTyaneH floxap. He ce pa3pelraBa

HHKaKBO lopeHe Ha oTlaaaIII4 IIJrH oTlroMKu.

tr4:ntlnuT elxr rpr6ra re.{uara aa [o,4aae crrlHiIJI 3a rpeBora lra MecrHI'ITe Bnacrl.l, B

cryuaft ue rrMa onacHocr or noxap IIJII'I excruloarauux a pafioua Ha o6eKTa. 3a aa

flpe.uorBparrr IlorBara Ha noxap I.IJIII eKcIIJto3I'tr, Il3rIcJrHItreJIrr rp1[Ba la y11paDr<H.[Ba

lpeafla3Hr.r MepKH 3a 6esonacHocr u rpr6na Ia ce npl4A6pxa Kr,M Bclrql(a I'IHCTpyKIIII,

I43IIANEH OT MECTHI4TE BJIACTI4.

11. TIJIAH 3A EE3OTIACHOCT IN 3APABE
Onacnocrure, xouro 6uxa MouII'I Aa HacrGIIf,T rIpI4 Ir3rIGJrHeHI'Ie Ha flpe.qBl]aeHrrre 3a

ra:nr,pureaue pa6orrr, B cT,orBercTBlre c oIIeHKITTe Ha pltcKa, IIIe flpol'r3xoxaar or:
) naaane or BlrcoqrrHa;
)> arrouo6ursa 3no[oJryKa - IIpH I{3rIr'rHeHIre Ha rpaHcnoprHlr rr roBapo-pa3ToBapHl'l

pa6oru e pafioua ua o6exra;
) uenpanunuo crtnBaHe Ir yAprne - [pe3 BclrqKrr eraflfi;
) npecu:rrane - [pe3 BcI4rI([ eraflu;
F 4pyru oflacHocrlr. v

Ocsornu opraHu3alrrroHHu Mepolpfisrfis no 3EYT
flpu u:nrpunaHe rrpeaBr{aeHr4re pa6oru Aa ce crra3BaT Bcr,r.IKI.I U3I.ICKBaHUS

3a"rlefHanlr B:

) Hapea6a Ns 2 or 22.03.2004 r. 3a Mr.lHHMaJrHrrTe r.r3t4cKBaHrr' 3a 3ApaBOCnOBHII II

6e:ouacgu ycnoBlr.s Ha rpyA npl'l Ir3BbplrrBaHe Ha crpol'ITenHll ll uouraNnr'l pa6oru'

) Ocuonuure, 3aa6JIXI4TeJIHI'I Mepoflpllrrrr, 3a BcrrqKI'I cleu]IzlJlHocrl'I Ha o6eKTa ca:

ncuvxu pa6oruuuu aa 6r,Aar csa6Aenu c Heo6xoalrMllTe JII'IqHI'I [pe.qna3Hl{

cpeacrBa L pa6oruo o6lercro;
F ue ce gonycxar ua pa6ora pa6orHxlru, Korrro He ca I4Hcrp)'(TrrpaHx 3a KoHKperHac

nu.q pa6ora u pa6oruo Irucro;
F ne ce ,4orycxa pa6ora c rexHurIecKu Herr3IIpaBHI'I c6opbxeHl'rs, MaIxlrHL I{

I-IHCTPYMEHTII;

I aa ce aonycra u3[on3BaHero caMo Ha I.I3[paBHH Mz xI'IHIr r'I rrHcrp)'N'euTlr, ctc
cre[eH Ha 3al{ura, orfoBapsua ua x,raca na pa6orHara cpeaa;

> ecexu r{3rrbJlHrrreJl (no,qu:n:sluute.n) ce rpuxu sa 3EYT na ceot ct'crae,6ez la



Ijpel{v vnu c63aaBa npo6neMLI Ha ocTaHanr4Te;
) :a u:nt.nuegae Ha BceKu nug pa6ora, cB6p3aH c onacuocrllTe, ycrauoBeHrr c

orreHKara Ha pltcKa ce rr3rorBrr l.IHc'rpyKurru, I{3lrcKBaurx ce lo ul.l6, T.l-B E no
qn.19 or Hapeg6a Ns 2122.03.2004r. I4ucrpyrurure ce nocraBlr rpafino ria
aocT6[HI.r r.r BI4AHLI MeCTal

12. JII,IHEEH IPAOIIK 3A I,I3TIbJIHEHI{E HA CMP.
Bceru yuacrnuK B Hacrorulara o6rqecrreua noptlrKa cneaBa aa npl4Jroxu KaM

Texur.rqecxoro [peAroxeHr4e uogpo6eu :runeeu rpa<f ux 3a u3r]urHeHr,Ie Ha flpeaBr{aeHrrre
CMP c npu,roxeHa ar.rarpaMa ua pa6ornara prxa

llulnefisusr KaneHAapeH nran e rparfm 3a r43nbJrueHlle Ha KoHxperHr.rre crpor.rrenHrr
pa6oru. xofi'ro rpr6aa Aa flpeuu3rrpa c]orBerHr.rre .rlefiHocrr4, no Aarrr, pa3npeleneHue Ha
.IoBe[IKL 14 TexHuqecKv pecypc]r LI T.H., KaKTo ll 4a e c:so6pa:eH c rexHoJlor[qHara
loc,'Ie.(oBarenHocr Ha crpoHTenHHTe flpoqecu. Ka,renaapHuqr IInaH cne,4Ba .[a noKiBBa
nocneloBaTer'IHocTTa. npo.Il6jlxHTenHoctTa L pa3npeaeneHl.IeTo B5B BpeMeTo Ha
npeABrrreHuTe pa6orr4 Ha ecexu nono6exr n ua o6erra Karo rrqro. IIuHei. tuqr KaJreHAapeH

n,rau rpr6ea ra e flpl4.qpyxeH c Ar.rarpaMa na pa6oruara psxa. B rpaouxa 3a BcrKa eAHa
onepaqur! onucaHa e KCC sa o6erra cle4ra aa ce nocoqfi HopMa BpeMe, BpeMero 3a
HeftHoro r.r3rrT,JrHeHlle, KaKTo r, 6po.rr u xna,ru<f uxaqnrra sa seo6xoAl.tMlire clpor.rrenHrr
Haeru rfiqa 3a Bc{Ka eAHa onepaqu.,r u o6uure 3a npoerTa qoBeKoAHr.r. B rpa$r,rr<a
yrracrHurlT c,reaBa .{a nocoqfi }.r 6pox u u.r4a ua neo6xo4lrlrara Mexaur.r3aur4, 3a BcrKa eAHa
or .[efiHocrl4re, BKJrrorreHrr s KCC. Y.{acruuK6T creABa Aa rrocoqu Kor.r cMerHlt HopMr.r e
Ir3rrolr3Bzl[ - CEK, yCH, t.tnrr.4pyru. rlpu u:rorn.ruero Ha.tIprHefinuc rpa$ux ra H3n6JrHeHr.re

Ha fiopbqKara rps6ea la 6bne c:ro6pa:eu c r-r3r.rcKBaHr4rra Ha rexH[qecxr4Te cneufl(brrKaur{}r.
V.racmttux, \uumo tuueeu xateudapeu ruoH noKasaa mexHoaoaltHa Hecba.uecmuMocm

ua omdetuume cmpoume.\Hu onepaquu, mexHu\ecKome cne4uSurca4ux u,tu dpyzu yclosut,
3alo){eHu a npo4edypama *tu Hop.uomuseu doxyxeum, ypexdaul cmpoumalHume npo4ecu,
ce omcmpaHtaa.

Kozamo e npedtotrenuemo 3a u3nbtHeHue u HezoBume npulto)teHun yqocmHutbm e

donycuat BbmpeaHo npomucopeque, Kocaeulo emonume Ha u3nbtHeHue, sudoseme
deituocmu. m Hama noctedoeameluocm, u3no.:BaaHume cmpoumetuu pajomuuqu u
.uexaHu3ayux, u3no.BcaHumo mexHolo?un. NoKmo u dpyzu npomuoope\un, clbp3aHu c
npedtolreuuemo 3a usnbtHeuue Ho nopbqKama. yqacmHuKbm ce omcmpaHuBo.

Roeamo llpedtotrenuemo 3a u3n'r,tHeHue Ha nopl,\Kama He cbomlemcmaa Ho

\euoaomo nped-totrenue no omHouteHue ua deituocmume 30 u3n'b:urcHue Ha nopbtlKama,
aH?oJt{upaHume cmpoumerHu pa6omxu4u no xeanuQurca4ua u 6poti, u3nolt36aHamo mexHu*a
u .uexaHu3allur, *peye*ume npedtolrenun, Kd*mo u dpyzu uacmu ua nped,totreuuemo za
u3nbtHeHue. ofuepupanu om yqacmHuKa 6 doxy)4eHmume, c6bp3aHu c npedtocreuuemo ta
u3nbrHeHue Ho nopbqKoma, yqocHuK'bm ce omcmpaHflaa.
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O6pa:eq Ne4

TEXHI,IqECKO IPEAJIOXEHTIE

3a fracrr{e B [porleAypa 3a Bb3JraraHe ua o6qecrseHa noplrlKa c [peAMer:

,,llrnrpruraue Ha crporrreJrHu rr peMoHTHr! aeftnocru na o6errn or
HHBecruulloHHara rrporpaMa na o6uuua fyprono :a 2018 r. no o6oco6enlr [o3uqlrlt",
ra o6oco6exa nocuqnq:N92- Peruonr Ha crpaAara Ha KMercrBo Kouape, o6q.fyproso"

.(ex:raparop Crosu H[xoron Kapanerpon-Ynpanurc'r
nonbnaam ce mpume u.ueua u dltcruocmHomo t{aqecmao

Hauuenonanre Ea yqacrHllKa "APR-EUil4I,IHP OO,q

yBAXAEMLI IOCIIO)I(U r{ |OCTIOAA,

C nacrosuloro [pe.qcraBrM TexHrrqecKo rlpeanoxeHl'Ie 3a It3[6J]HeHIre Ha

o6urecrseHara noptrrKa c npeAMer: ,,I'Itnrprueaue Ha crpoltreJrllu lr pelrouruu 4eiiuocrlr
na o6erru or IrHBecrHIIttoHHara rrporpaMa ua o6urNsa fypxono ra 2018 r. no

o6oco6enu no3nunrl", :a o6oco6eua nor[qns:J\t2- Peuonr Ha crpaaara Ha KMercrBo
Kouape, o6u.Iypxono"

, KtM I(OeTO llpfinzrraM Ir cJIeAHHTe aOKyIleHTIl:

! 4erurapaur.rrra ro rrrl. 102 or 3OII (xoeamo e npu'rotrcuuo);

n Aoryr,.reHr sa y[rnHoMoIrIaBaH e (xozamo tuqemo, Koemo nodaea oQepmama, He e

iaKoHHuum npedcmaaumet ua yuacmuuxa);

I floapo6eu nHHeeH KaJIeHAapea rparfux 3a u3nuIHeHI{e Ha Bcllqltl,t Ae uocru :a
cr,oexa; 

rIACT I
[Ipe4iroxeHne 3a ll3ubJrtteutle Ha nopbtrnara B cGorBercrBue c rexnlrqecxttTe

cueqntDnraunu rr [3ncKBaH[cra Ha Brgroxurers
1. Ctrracen c6M Aa u3II6nH.f, qenus o6xnar Ha flopbqKara, cbrjlacHo I'I3I'IcKBaHI'Irra

ua Texnuqecxara cueuu$uraqur, ,{ory'aenraq1rsra u 1,131lcKBagfia"ra Ha Btuoxr'rre.re, 6er
p$epBa rrJrl{ orpaHrrrleHl{e.

2. Cpox sa u:ntrurenre e:10 KAJIEHAAPHII AHI'I'
3. flpe,uaraM fapauuuoneu cpoK 3a:

3.l.Llgnrrneuure CMP: 5 roAunu /sa o6oco6euu nozu4uu NoNel, 2, 3' 4, 5' 6, 7 u 8/

3.2. .{ocranxa ua cBoprxeH[r:. lsa o6oco6euu nosuquu JIIW 6, 7 u 8/
4. 3a.urnxanaru ce aa [peAocrilBeu neo6xo4uuara aoKPleHTaII[{ 3a lrpolr3xoa,
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KaqecTBo I-I cboTBeTCTBr,Ie Ha BJIaraHIiTe MaTeplranu, 3axoga sa

TexHuqecKl.rre Ir3trc(BaHlu KaM [po.{yKTI'ITe u na Hape46ara

K6M CTpOeXI,ITe rr OIIeHTBaHe Ha cloTBeTcTBHeTo Ha

floanr.rcBaHe Ha flporoKona 3a aefi crnurelso l.I3BbprneHrrre

Crosrr
AATA:30.04.2018 r. IIOAIIIC u

luue u Qa,uunun xa yqacmHuKa



IIACT II

"APK-EHil,qHH|" OOI

AEKJIAPIIPAM, VE:

l.3ano:nar cbM c6c cbabpxaul,Iero Ha [poeKra 3a aoroBop
o6rqecrreua noprvra.

2.flpuer,.rau nocoqeHuTe Krray3n B [poerm Ha aofoBopa.

.{ex-naparop

tr4lneclro Mu e, qe 3a nocoqBaue Ha HeBepHLI aaHHH B
Hara3areJrna orroBopHocr rlo .Ir. 313 or Hara3areJlrr[, I(oAeKc.

!ATA:30.04.2018 r. TIOAIIIIC N IIEIIAT:
CrocH

(uue u Qautuun xa

Crosu Huxoron Kapanerpor-Ynparure.n

nonbladm ce mpume wrcHa u dllbctcHocrnqomo Koqecm^o

Bt3llaraHe Ha

qACT III
flerc-apaqur 3a cpoxa Ha Barfi,qHocr ua ot[eprara

,I[exrapa'rop

Hauuenoganae lta )AacrHr.IKa

Crocu Hnxoros Kapauerpoa-Ynpannrc'I

nonbr1am ce mpume uveua u dntctctlocmvomo Kaqecmao

"APK-EUJI,qI4H|" OOI
lt

AEKJIAP}IPAM, TIE:

Cporur ua BaJrlr.qHocr Ha o(beprara e 6 lmesrl
oflpe.qeJreHa 3a r(paeH cpo( 3a [onyrlaBaHe Ha ooepru.

IIOAIIUC s IIEHAT:
CrorH HHxo.floe

Meceqa, cqHTilHo oT aaTaTa

llggecruo MIt e, qe 3a fiocotlBaHe Ha HeBepErr AaHH]r B
Haxa3areJrHa orroBopHocr no qr. 3 l3 or HaxasarerHu.s oi

I^%f,-
..t

HOCq

lq qe.

(uue u Qaxuaul na npedcmaennaat4un yuacmuuxa)

2

!,ATA:30.04.2018 r.

/la

Haauenoaanue Ha fIacrHI,IKa



TIACT IV
.(erurapauun, qe rIpH rr3rorBsne ua oQeprara ca crra3enrl 3aarJrxen[flTa, cBLp3aHn c

AaHbqrr II ocl|fypoBKrr, orra3BaHe Ha oKolrraTa cpeaa, 3aKp[na Ha 3aeTocTTa Il
ycroB[sTa rra TpyA

.{exlaparop
Cromr Xapanerpor-Vnpanure.n
nonbradm ce mpume uveua u dntctcuocmHomo Kaqecmao

HamuenosaHue Ha yqacrH[Ka 'APK-BnnqnHr" ooq

AEKJIAPI{PAM, IIE:

flpu urrorn*re na otleprara ca cla3erru 3aabrlxeHlulTa cBrp3urHI.I c aaHrIIu r,I

ocHr)?oBKr-r, ona3BaHe rra oKoJ[{aTa cpeaa 3aKpIUIa Ha 3aeTocTTa rr ycJroB[tTa Ha IpyA.

I4gsecrHo Mrr e, qe 3a nocorrBaue Ha HeBepHr{ AaHHI,I B

HaKa3areJrHa orroBopHocr no qn. 313 or Haxa:arenHns Koaerc. ../

!,ATA: 30.04. 2018 r. IIO,Itr{C n IIEHAT:
Crosn

(une u Qauurut ua

4 
'M/

4
J
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oEPA3EU.rt{} 5

IIEHOBO TIPEAJIOXEHIIE

or "APK EI4JIpIHf',OOA
(ua*ve xoeauue ua yuacmuuxa)

H rroAnucauo or CmrH Huxoaos Kapanerpos, EfH 5211079066
(mpume uueua u EfH)

B KaqocrBoro uy xa Ynpaou'ren
(ua dlrtctcnocm)

c EI4IVEYJICTAT/EI'[Vapyra xuauBxAyanu3arrur Ha fracrHuKa Hnr noA H3nbJrHHreJrr (xoraro e

npuroxauo): I 28048219 ;

}.BAXAEMI,I AAMI,I I{ IOCIOAA,

1. C uacroruloro, Bu npe4crarrMe Haurara qeHona o<[epra 3a yqacrHe s o6qeeHara or Bac

o6uecrnena noptqKa c [peAMer: ,,ll:oupurraue Ha crpo[Tenn[ ll peMoETHrl Aefinogrn na

o6erru or HuBecrrruuonuara flporpaMa na o6unna IypKoBo 3a 2018 r. no o6oco6ext
no3uquu", 3a o6oco6ena no:uqun J\!2:"PeMoHT Ha crpaaara na c.Kouape, o6u1.Iypnono"

2. 3a HsnrJrnenne Ha nopbqKa'ra flpeAnaraMe:

OBIIIA IIEHA Ha 6a3a Korlrqec'rgeso-c'rofisocrHa cMerKa, Hepa3AenHa qacr or Hacrorurero

npeAJIoxeHUe e 1835,22 r.eea / cloeou: Xutada oceucmomux mpudecem u nem rcaa u 22
cmomuHKu / 6ee ercarcqeH !!C u 2202,26 nesa / cnosott: .[ee xutndu deecma u dea neea u 26
cmomunrcu lc sKnrc.ren Al[C.

flocoqennre croftnocru BrcnrcqBar BcurtKu pa3xoAlt tto n3nLJIHeH[e Ha o6erra Ha

noplqr€ra.
3. Hne ce sa4raxaBaMe aKo uaurara orlepra 6r,4e npuera, aa H3nbJrHHM r{ npe,EaaeM

.4oronopeuure CMP ctraacHo cpoKoBere r,r ycJloBnrra, 3zlnerH:urH B AoroBopa.
4. Aro Hu 6r4e Bb3JroxeHo crpol-treJlcrBoro Ha ropenocoqeHnr o6err, ce 3aAbnxaBaMe

Aa cna3BaMe Aeficrgatuu,e B crpaHara rexHuqecKn HopMH H craHAapru, orHacrulH ce Ao

c'IpoHTeJlcrBoro ua o6erra, KaKro u HopMarHBHr{Te H3HcKBaHH, no 6egonacuoct l! x}l'lteHa Ha

Tpy,4a, noxapHa 6eronacuocr,6esonacHocT Ha ABrrxeHrero v Apyr|1, cBbp3aHH cbc crpourercrBoro
ua o6erra.

5, 3a.anrnalre, ue aro o6ulecrBeHara nop6qKa 6r4e cne.reaena or Hac, Hacrorulero
flpegloxexue ule ce cq[Ta 3a cnopa3yMeHHe Mexay Hac r.r Breloxnte.nl, ro noAnHcBaHe Bnu3aHe

4

a cnra ua floroeop.



Ilpu.roxenur:

L Ko.nH.recrgeHo-croft uocruute clrerxu;

2. Asasruss ua eAr,rHrrqHu qeuu 5 6por.

[ara: 30.04.2018 n. [oAnLIC ]I rIEqAT....
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