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ДОГОВОР 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

№ Д-33/06.07.2018 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 № 8: „Изграждане на 

детска площадка „Център” 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 строително-

монтажни 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 11 045,17 лв. (единадесет хиляди четиридесет и пет 

лева и седемнадесет стотинки) без ДДС или 13 254,20 лв. (тринадесет хиляди двеста ) 

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. 

(8) 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 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. 
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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 552,26 /петстотин 

петдесет и два лева и двадесет и шест 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 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. 

 

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 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.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 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; 
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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; 

mailto:gurkovo_obs@abv.bg
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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 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./                                 БОНЧО БОНЕВ: /П.П./ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО                                  „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД   

 

 

НАДКА МИХАЛЕВА: /П/ 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ 

 

 

 

Съгласувал: /П/ 

                    /адв. И. Тодорова/ 

 

 

Информацията е заличен на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 



TEXHUIIECKA CIEUIOI,IKAUUq
3a o6uecTBeHa nop6ql(a c npeaMer:

..I4:ntpunaue Ha cTpoHTenHn r.I peMoHTHr.r aefiuocru Ha O6er<ru oT ITHBeCTIIUI{OHHaTa

nporpalra na o6ur.rua fypxooo :a 2018 r. lo o6oco6esa ro3I'IIIH.f, Ne 8: ,,tr4:rpaxgaue ua

aercKa finoqaaKa ,,1{eurlp" s rp. fyproro"'

I. OEIIIII EEJIEXKTI
1.1. Ilpeguer:

flpearuerrr na o6oco6enara no3flul,Iq e ua6op Ha rr3n,5-]lHllren 3a II3lpiD(AaHe Ha

Aercxa rJlou(a,ql(a n rp. fypxono c pa3Mepl 10,517 u.
2. HOPMATI4BI,I

B texsuqecxure cleuu$uxaqfiu ce onpeaelulT rexHI'Iqec(I{Te I{3ItcKBaHI.r' Kl'M

cTpor,rTeJlHrrTe fipoayl(Tl.r II TeXHETe XapaKTepI,IcTI,rKIr, KOI',ITO [pOI',I3TIlrIaT OT CSIqeCTBeHI{Te

I,r3rrcKBaHru K6M CTpOeXr4Te. flpularauero ga Texuuqecrure cneuutbuxaqull cTaBa I{ B

cborBercrBlre c I43EcKBaHI4sra na 6r,:rrapcxure 3aKoHoycraHoBeHI'I HopMarI{BI'I :

o 3aros :a o6uecrBeHlrre ropr,uxu (3Ofl);
.3aKoH 3a ycrpoficrno ua reputopurra u napea6ure. 6a:upanu Ira Hero;

. Hapea6aTa 3a cT,xIecTBeHrrTe r43rrcKBaHr.r, u OrIeHqBaHe CIoTBeTCTBI{eTO Ha

crporrrenHl.Ire npoayxrl4 (HCI4OCC[I)
.3axoult. [paBItnHHuH u napeg6u flo oTHOIIIeHr4e 3ApaBOCIOBHIITe r'r 6e:onacgu

ycnoBlir Ha TpyA;

3. IIEJII,I HA CNEUIIOUKAIIUqTA
3.l.O6qu noroxeurs:

cnequrburauur.rTe r,rMar 3a rlen aa orrpeaencr cTaHAapT Te 3a I,I3[snHeHLIe na pa6orltre

npe,IlMer Ha aoroBopa, aa ,4o[6]rHrT I'I OIpeAeJUIT rr3I'ICKBaHI'LTa 3a Marepuanrr,

TexHOJIOtlIrTa Ha II3fl6JIHeHI4e Ua pa6Orlrre, MeTOAI'ITS 3a [3nIITBaHe Ha MaTepIIanI.ITe'

MeTO.(LITS 3a OrIeHrBaHe Ha KaqecTBoTo Ha rr3[6JIHeHI4Te pa6oru B cSoTBeTCTBIte CAC

craH.qaprlrre, Meroar.rTe 3a H3MepBaHe Ha KorurrecTBoro Ha rr3BlpIIIeHLITe pa6oTII ao BpeMe

Ha rr3n5.[HeHI.Ie Ha AOfOBOpa.

B c.nyvaii, ue n cneqnrf uxaqtrrrre r,r ocraHaJll{re AoKF{eHTIl no AoIOBopa Ca I.I3IIycHarI'I

no.{po6uocrn, seo6xoalluu 3a rrr,nHoTo pas6npane na aefinocrra lrflu qe c6IIIeCTByBar

pa3Jrr,rqr{H r{ flporllBopeqau]r cH I'lHCTpyI(Uuu, ce rpunara aeficrsauara nopuarunua ype'46a'

b ,u*"" c.nyvafi, I4:nr,ruure.flrr ule nonyqu rII4cMeHI'I I.IHcrpy(q]Iu or BttloNurelr npe4u

.{a npoasnxu geiluocrra, H3KJIIOqBaftKL BI3MOXHOCTIa 3a rtporrycxl u HectoTBeTCTBUq.

3.2. O6uru lr3llcKBaHllq 3a KaqecrBo ll pa6ora:
Bcu.rxu uarepuarll, KoI'Iro ce Bnarar IrpI'I H3lr,nHeHuero sa CMP, cnopea ycnoBlrsra

Ha AoroBopa rp.[6ea la 6l E?tt HoBIr npoayKTI'I.

BcrKa aocrasxa Ha Marepl{anu u o6opyanaue Ha crpo[rreJlHara [nouaAKara I'InI'I B

cruraaoBere na I'l:n'snsure:rs. aa 6r,.4e flp[npyxeHa crc cepru$uxar 3a KaqecrBo B

caoTBeTcTBrre c onpeaencHrrTe TexHHqecKr.r cTaHAapTrr, cneuutfuxa{uu tt.nu ogo6penu

MOCTpH I.I KaTZIJIO3II LI AOCTaBeHI4Te MaTepIIan[ Aa 6t4ar BHI'IMaTeJIHO CbXpaIIrBaHE AO

BnaraHero lIM B pa6orllTe.
Bcu.rru rpouaneaeHr,r fipoa]'r(ru uau o6opyanane, 3a KorrTo ce Ba3IIaMeprBa la 6'b,.aT

BnoxeHr,r n pa6ornre Ea 6taa7. AocTaBeHr.r c BcrrqKI,I neo6xoAurvru aKcecoap[, tfnxcaropz u

aetairrru, t[acouuu qacrlr, np]rApyxeHl'I c HapBTIHI'ruI'I 3a eKc[JIoaraIIu'I E noa4pbxKa, K:brero

MOraT ,4a Ce npunoxaT TaKIlBa-

fapauquure 3a r.r3rr,I,jrHeHHe Ha nporr3BeaeHr.rTe [poayKTLI u O6Opy.{naue 3anoqBaT aa

TeKar or Aarara Ha nplleMaHe ua o6er<ra u BbBexaaHero My B e(cnroarauus'



3.3. Kara,ro:u rl rrperropbxu Ha rrporr3BoarrreJrrlTe
Tosa ca Karano3rrre, rrHcrpyKulrlrre H rrpeflopr,Kl{Te (rexuororuuuu rapru) na

flpoulno4urerx no orHorreHr.re Ha Mareprran, o6opyaeaue unli flpoayxT, onpeAeneHrr B

cr,orBercrBue c rexHr4qecxl4Te craHAaprlr, Susuvecru:re flapaMerplr, TexHI{rIecKIrre

xapar(TepHcrr,rKr.r tI n3xoaHLITe IaHHA vn TexHoJroru.{Ta 3a rroJraraHe rrjrr4 MoHTax,
c:6xpaHeHlle, SeTafitu u rtp.

Taruna upelopr,Kr.t u uHcrp).Krlriu He ocso6oNAanar l4:nr,mrr.rreJur, or KoLITo s aa
6uro or HeroBlrre aofoBopHn 3aAtnxeHr,rs 14 rapaHur{u 3a KaqecrBo. Taruna rara,ro:lr qe
6r,Aar s clorBercrBrre c onpeAeneHrrre craHAaprll LI Ir3LIcKBaHLL sa cneuu$uxaqr4flTa s ca

npeaMer na ogo6peuue or Br3roxurers.
Mocrpn tr KaraJro3tr
Tosa ca Mocrplr Ha Marepuanlr unlr (araJIo3H Ha rlpoll3BeaeHrr lpo.qyxrn, ra6ruqu,

ror.rro I,lgnrauure-lrqr npercraBq 3a o.[o6peHLIe ot Bt:.lIoxflrerq.
Mocrpure unu Kara;Io3llre ce lpeacraB.f,T c Qororonue Ha ceprutfurar 3a KaqecrBo B

cborBercrBl{e c rexHr.rqecKr.rre craHAaprr.r u $oroxollre 3a c:borBercrBr4e c u3rtvrruaurflTa 3a

noNapHa 6eronacuocr.
4. CTAHTAPTI,I
4.1. Texrur.recxrr craHAaprrr

Karo ruunuuylr 6urapcrure craHAaprll u pasnope46zre na 3ar<ona 3a HalrrroHilnHara

craHAapru3auus Br4Harr,r rue 6laar cnagsaul4.
. E,[C :a BJlaraHrrre Marepltanu, Ir3ntJIHeHI,Iero ua pa6orure, rr3rII4TBaHI'Irra Ha

Marepxal!'rrlre, [plreMaHe Ha r43fl6:IHeHure pa6oru I4 Ha ,uocraBeHLITe MarepI4zIJII.t H

o6opyaeaue.
o fll4fICMP 3a cborBerHrrre rxgone pa6o'ur

trlgno.:r:saHero Ha apyrfi orpuquaruu craHAapr]r, oc[ryprBaxrtr eaHaKBo Ialu no-4o6po
(aqecrBo B cpaBHeHlre ct,c craHAaprhre a pa:nopea6ure )'roqHeHlr B Hacrorlllara rpbxHa
aoK).MeHrau r, Morar aa 6r,.qar npuerr.I cnea npeABapxrenHa flpoBepra or B63.[ox[Terq u

rrrrcMeHoro tr.ty o4o6peuue
5. MMI,IHTICTPATTIBHA CIIEIIU@I,IKAUUq

flpu u:nr.:rHenae Ha 3aa:bnxeHllf,Ta cL no rasu o6ulecrseHa nop:bqxa I'I:nrnnure:rqr
cJreaBa ,44 cniBBa:
5,1. Er,'rrapcxoro 3aKorroaareJrcrBo cBap3aHo c aefiuoctrlre no ragu o6urecrBeHa nopBrIKa,

Mexay Korrro 3axona ga o6ulecrseHure nopl,tlKlr (3On) a [oA3aKoHoBI'ITe HopMarI'IBHIT

aKroBe ro HeroBoro np naraHe, 3arona sa ycrpoficrno ua repuropuxra (3YT), Hape46a Jtlb 3

or 31.07.2003 r. 3a ctcraB.sHe Ha aKToBe I,I lporoKo]Ifi no BpeMe Ha crporrreJlcrBoro,

Hape.q6a Np 2 or 22.03.2004 r. sa uunuua:IHlrre Ir3IrcKBaHIrq 3a 3apaBocnoBsu lt 6e:onaol't
ycnoB[q Ha rpy,E rrpu Ir3B:bprrBaHe Ha crpol,IrerHl4 L MoHrzD(HI.I pa6oru, Hapeg6a }',lb 2 or
31 .07.2003 r. 3a BaBex,qaHe B eKcIIJroaraIII4.[ Ha crpoexfire n Peny6m.rra Eurapua u
MHHl4MzurHt.I rapaHuHoHHH cpoKoBe 3a Ii3ttr,rHeHH crpo renHx u voHraNnn pa6oru.

c6op6xeHl,Is H crpoLITeJrHI{ o6eKTx I-r BcI4qKL Apyru aeficrgauru HopMarI'IBHrr a(ToBe B

Peny6.:rrlra Br,nrapllr, flpunoxuMlr rru nefisocryrre rro ra3lr o6uecreeHa roprqxa;
5.2. IIlan 3a ocrlrypqBaHe Ha KaqecrBoro

Ha 6asa opraHIr3aIII{oHHa cxeMa Ira npoueAypara 3a (aqecrBeH KoHTpon,

I4:nt:rrrure.n.rt ue pa:pa6oru ceofi co6crseH rrJrzrH 3a ocuryp.sBaHe Ha KarrecrBoro 3a ro3I'I

aoroBop.
6. TPYAOBA TI 3APABHA EE3OIACHOCT HA PAEOTHOTO MflCTO

Bcuuxu uapea6u, IrHcrpyKuI'IH H ap)'ru 3aKoHoBrr aoKFdeHrH 3acsrarlH lipyaoBara 14

3,4paBHa 6esonacHocr ua pa6oruuuure, Kacaeullr H3rtrHeHlrero Ha pa6orure Ha Hacrosxru.{

o6err ca 3aAGnxeHLIe na I4snbrHure:lf,.
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I,Ignl.nHr.rrergr e aJItxeH Aa ocurypu pa6oruo o6lerlo 14 Jrrrtlgrr npearla3Hrr cpe'4crBa'

raro ru cr,o6paru cr,c cneuu&utcara na pa6orure LI3II:bJIHTBaHI{ OT pa3iIIrrIHHTe pa6oruuqu.

I4sr:bjrHnreJlsr ule rlHcTpyKTllpa pa6oruu{ure rr cJIyxI4TenIITe Clopea II3IICKBaH*IflTA HA

Hapea6a Ns 2 or 22 vtap-r 2004r. sa MrrHr{MaJIHI{re I{3I{CKBaHI{' 3a 3ApaBOCnOBHH I'I

6esonacHu ycnoBn, Ha rpya nplr I'I3BGprIrBaHe Ha crpollrenHlr n MoHT{DIGI'I pa6oru' Ilptz

r.i3rron3BaHe Ha MaIrII,tHLr , "iop"*"nm 
ua o6erra, pa6orHrlllllTe rpe6na ga 6:r4ar

r4HcrpyKrrrpaHl{ aa pa6orara c r.gx. He ce aoflyc(a c MaIIII{HI'ITe rr clop:bxeHmra aa pa6or's'r

ue*ra,rrr$r,ruupauu pa6oruuqu. Bcu'lxfi neExeuE ce qacrlr Ha Malrll'rHllre rp'{6sa aa 6raar
go6pe raxpeneulr. rloKpr{rl n o6e:onacenu. Enexlpuuecrure MarIII.lHrr rpa6na 'ua 6saar

3a3eMeHlr.

Bcuvxn pa6oreuu u nocellaBaurz o6exra rpl6na aa Hocsr KacKt.r'

T.OIIA3BAHE HA OKOJIHATA CPEAA
flo epeue Ha lt3[anHeHrre na CMP I43ntmrrltelr-f,r rpr6na aa cniBll BcI{qKI{

[3I,IC(BaHI,I-{ ga KoITrreTegrgI-ITe BJIaCTI-I I{MAIIIII OTHOITCHIIC K6M BEIPOCI,ITE CBbP3iIHI4 C

orra3BaHero Ha oKollHara cpeaa. cneuua.nHl4 MepKIr rpx6ea 4a 6taar sgeru aa ce u:6e re

piBnI{BaHe Ha foplrBo, xI.IApaBnIrqHa TeqHocT, apyrlr B6lneBoAopoal Ir pa3TBoplrTenrr I'I ap'

orruan, ornua"uu. o'rnaAr,qure ue 6saar Aenosupanu 6e:olacuo raKa qe aa He ce 3aM6pC',T

NOqBI{TC. TIOAfl OqBEHIITE BOAI' IIJII'I BO,{HI'ITE IIJIACTOBC.

I4gnrnHurelqt e oTroBopeH 3a Ona3BaHe Ha CTpouTenHaTa IIJIOUIa.{Ka \[[rCTA U 3a

Bt3CTaHOBrBaHe Ha o(oJrHaTa cpega. flo BpeMe Ha II3II:bJIHeHIIe na pa6orure I4:nuT {rerIrr

IlocrorHHo u,e r[a3ll o6erra no'Il{creH or crporrreruu u 6fitos ornaabul'' Bc]rqru

*ur"pr-, na o6exra ure 66aar cKnaalrpaHlr floapeaeHo' a fiplr 3aBGpIrrBaHe Ha pa6orl.rre

I43nr,lInl,Ire:rst oKoHqarejrHo ule noqlrcrrr o6erra u xle orcrpal{}t Bc}rqKrr BpeMeHHr'r pa6oru u

cl,op6xeHl,Is, IJle floq cTI.l I'I B]3CTaHOBIT SaO6UKa'T'q[Iara oKoJIHaTa cpeaa oT Ulerrr

npor{3Tlrqatuu or Herosara aeftHoct.

S.CTPOI'ITEi'IHO MOHTAXHII PAEOTI'I
I4rrpaxaanero Ha rercKa n-lroluaAKa .,I {eursp" n rp fypxono, BKJrroqBa:

- Eeronoeu pa6oru;
- ,{ocranra u MoHTax Ha aercro caopbxeHl4e;

- ,Il,ocrarra I.I MoHTaDK Ha orpaaa 3a Aercra finouraaKa;

- .{ocranra u MoHTax Ha rIapKoBI'I Kolxqera 3a orrla.ur'Il}I;

- ,{ocranxa u MoHTDK ua naproru leftxu;

[octanxa u nolarase ua yAsponou:rurarqa uacrultana;

J\! Ha[MeuonaHue MflpKa K-BO

I
Aoar*nu u rroJraraue na apuupana 6eroHoBa Hacrrrir(a B20 c ,qe6eruHa
1 o crr antornarrra Mne'{(a 06- 20/20 cu. u2 73,50

ocTaBKa It noJraraHe Ha rpaaIIHCKl

^^TrDr{q 
q, nnw6urrunarro netcKo

50/16/8 cInr.

re 3a aella or 3 ao 12 r.

M 35,001

6p. 1,00

I N/nure:r qe nnw6 ;]ETCKO e 6p. 1,00

", nercxa nIoIIIa.IKa \{ 35,00

a2 nercl(a nllo M 35,00
Y
1 I'6III'IE'I' OTNAII.IrIIH 6p. 2,00

a \/nurov IJ,r I.nrirllP ?A 6p. 2,00

q r,.TaRr(A Ir MoHTax Ha naoKosa ueftxa 6p. 4,00

10
,{ocranra na yAapolornbllriuua (ayrryroBa HacrI'IJIKa c rrJloq]I

4001400t20 u2 73,50



ll
florarase Ha yaapoflorn:brlaula KayqyxoBa HacrrrnKa Bbpxy
IlpeaBapr{TenHo IloarorBeHa DIaaKa 6etonoea ocHoga vr2 7t 50

Koircrpyrquara Ha aercroro c6op6xeH e aa e cr,rJlacno LI3I.tcKBaHr'Irra sa ENI176 ulu
CKBI.IBZINEHTEH. KAKTO TIO OTHOIIICHIIE HA IIOCTO'HHIITE I,I NPOMEHJII]BII HATOBAPBAHI4-'I

cr,o6pasuo 6por na [o]I3Barerlrre BT,pxy c:borBerHara n.[oxr rlu o6elt, raKa Il rlo

oTHOIIIeHrre Ha BCHITKI4 II3LICKBaHI4' Ha TO3I4 CTaHAapT 3a 3aUILITa Cpeqy rIaAaHe II 3aIIIIITa

cpeuy BcUTIKLI Br,raoBe 3axBalqaHllt.
Koucrpyxqr.lrr:a aa ce yaocroBepsBa c KoHcrpyKTrrBHo craHoBlrlue tl flporoKoJII'I 3a

HarrpaBeHo rexHr.rqecKo H3rrr4raHl.Ie srn ntrperuuoi[I4pMeHI,I ycnoBI'I{.

Bcuqxu Aeraii.nv la ca 3aKp6rneHlr c paArryc He [oMaJI6K or 3 lru., ru:raiitfanu,

rlMrtperHr{paHlr u rpucrofiuo nar<xpaHll c eKoJIorHqHI4 aKpI4nHI.I .rraKoBe 3a rturuua yuorpe6a.

Cr.no6r<ure .(a ca ocr,rrrecrBeHr.r qpe3 rrour.rHKoBaH, MeraJreH pe:6onu o6KoB cr,c cKpIlrI.I TJIaBII

u Herro3BoJrrBanr pa-rrlo6anaue 6eg cnequa,ren IrHcrpWeHT. Bcuqxu ocraHanlr MeraJrHI4

qacrlr rr eneMeHTH Ha cr,opbxeHltero Aa ca 3aurrrreHl{ cpeuly 4eficrnuero ua aruocifepuu
BIt tsllt4u c HeToKcr{rrHr4 IIoKpIrTIrr.

3a rrpramrlre aa e I,I3non3BaH MHoroclroeH craKJIoIIJIacr, ycrofiuun Ha UV rsqlt c

neo6xo.qrllrara sxocr 3a excrlnoarauru or aella B yra3aHara Bb3pacroBa rpaHl4lra.

llrp:a,rxure ,{a ca r.J.IaaKLr. necHorlotl}IcrBalrlq Ir aa HflMar ocrpu pr6one v v3rarrutl
Cruure ila ca npnapyxenu c seo6xo,{tltr,Iara ,[ex,rapaqus 3a cr,orBercrBlre, I'I3raaeHa 863

ocHoBa Ha I4gnnrgate.nen lpororoJr or nI4IIeH3HpaHa :ra6oparopur 3a cborBercrBue Ha

[3ucKBaHuqra na EAC EN713 I{JILI exBrrBaJreHreu (,.8e:olacuocr Ha IrrpaqKrrre MI'IrpaurIrI Ha

orrpeaeneHu eleuenru"). Bcuvru uo4yrra Ha ctopbxeHl'rrra B KoI4To I'IMa BKJIIoqeHrr

B6xeHr4 eJreMeHTIl .qa ce urpa6orBar or cnequanHo MHoroxuqHo croMaHeHo Blxe c
geo6xo.{uuara rroJrrlaMllaHa orrlrerKa rr 3aKpeleHo qpe3 croMaHeH o6KoB rl zInyMI.IHIreBI{

npecoBrr erylxu (Cepru@rrKar 3a Blxero ll o6Kosa or $uplrara npou:no4ure:r)
flpu u:nor:eaue Ha urfiepflnar, ctrrrus aa e c o6euna ro4oycrofivunocr Ir rpI'I[JIacroBo

floKplrrrle c axprrnHr4 JIaKoBe c UV san(]rra.

CtoprNeuuero ga 6tge ltourupaHo K6M ctlIlecrByBanrfi, TepeH qpe3 aHKeplrpaHe.

Bcuqru uera,rslr qacrll u eneMeHTLI Ha cr,opr,xeHl4ero .IIa ca 3aqHTeHIr cpeuy

Aeficrruero ua arrlroc$epur.r Bltur^rttfl c HeroKcrrlHu noKpI4TI'It.

Cr,opr,xeuuero aa lpernara KoMnoHeHTI'I 3a KarepeHe, a6p3aJlrHe rr reMarI4qHI'I aercKl4

urprl. Br:pacroBa rpyna or 3 ao 12 rorusu. MarcuMaJrHa BlrcoquHa Ira cBo6oaHo flaaaHe:

ao 100 cu. Hoceuru eneMeHTIr: acpBeHa Illu rpt6ua Koucrp)'Kuus. Ha'rlrH Ha 3aKpeIIBaHe:

aH(epfipaHe ur]r 6e,ronoelr tpyngaurenru. fa6apr'rrnu pa3Meprr Ha csopbxeHlrero rr

MHHuMa,'rHo npocrpaHcrBo 3a pa3lronaraHe ao 10/6 u.
), Orpaaa 3a AercKa rrJrorJlaAKa: orpaAara Aa e or [aHa c ra6apurnu pa3MepI,I c at'JIxI.IHa

or 1,00 ao 2.00 rra. I.r BucoqrrHa or 1.00 rra. or MeraJIHa KoHc'Ip)'KIIuq I'I A'6pBeHI.I eJIeMeHr .

llpegua:uaueua 3a rocraB.f,He auxepupaue.3axperrBaHeTo Ha Bcr4rflol alpBeHrr aerafiru t<tv

MerarHara rrac vpe: 6orroee c orne.4 flpeanaBaHe or BaH,{anI{34M.

3a npouaoogcrBoro Ha orpaaara e ca rr3[on3BaHu no46pau H rr3cyureH A:bpBeH

MaTepr4irn c seo6xo.quuure npotpulu. Bcuuxu .qerafil]]1l ca 6r[ar JIaKI{paH}I c lIaKoBe 3a

BlHrxHa ynorpe6a. Mera,rsure qacrl'I L eJIeMeHru Ea 6s4ar 3aIrII'IreHr4 cperqy geficrsuero ua

aruocQepuu Bltptu:a:as. c rpyHA s 6os za BBHITTHa ynorpe6a. Orpaaara la 6lae 6os'4l'IcaHa e

pa3nurrHl rrBeroBe, raro 6tae npeaBuAeHa eAHa BxoAHa Bpara ct,c 3anrl'treH MexaHH36M.

>; flapxoea nefixa c o6lera,'ffia: Mera:rua roncrpyKlrru u .q6pBeHr'I ceaanKa o6leranxa.

3a nponSnO.4creoTo Ha ceAaJIKaTa u O6,'reralxara Aa 6rAe I.t3[oJBBaHa Ao6pe nOg6pana U

Ir3cyrxeHa rrrnonnqTHa ArpBecI.IHa, KaTO c1,qaTa Aa 6rge AO6pe I{MlpeIHIIpaHa I'I naKgpaHa c

traKoBe 3a BbHrrrHa ynorpe6a. Ilefixara Aa rrpeanara BT,3MoxHocT 3a MOHTZDIT tlpe3

3aMoHoJrrrrBaHe c 6eronnu Syauaueurrl B Me(a HacrlrJlra (rpena, flpbcr) I'uu qpe3
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aHKepIIpaHeKbMctuecTByBaula6eToHHannoqa.Pa3Mepl4TeHaIIefiKaTa,[acaBIlcoqI,Ha.(o
0.85u, .q:slNrlua ao 1.60u u ulllpuua go 0.74v'

il> flaprono KoIIIqe 3a or[a,[Guu: Meraasa roHcrpyKIII{t' Meraluara rooa 3aorna'll6ull

ra 6rAe Btprsua 3a rr3npa3BaHe Ha Kolxqero' Cuo6xure na 6l.I:ut ocr'rllecrBeHll l{pe3

nourrno"un. Mera,,teH p".6o", o6xoe. Kouqero Aa 6lAe c pa3Meplr @40/100cu ll pa3Mep

na xorfara <D29l45cu..Kourqero 3a orrlaatun aa flpeanala B63MoxHocr 3a MoHT&( qpe3

,u"orirrr"ur" c 6eronnu Syanaueuru B MeKa Hacrl,Jlra (rpena' nptcr) u:ru upes

aHxeplrpaHe K:bM c:blrlecrByBaura 6erouua nnoqa'

} V,lapoycrofiqeBI.I Kay'IyKoBH nroqu loaxoa'I[u sa o6e:onacqgaHero Ha aercKrr

flroruaaru rpa6Ba aa orloBaprr Ha cneaHrrre rexHrrqecKl'I I'I3rrcKBaHI{' u cneuutfuraquu:

. Ia ca y.4apollorJl6lrlallu

. .Ila nperexaBa] MHOrO  O6pa elacrulHocr.

. Aa ca ycrofivunu Ha rpI'IeHe u ua aruocipepuLr BJtt4riltrfl (crygeuo, rouo' r:raxuo)'

. aa ca I43ApaxrI'IBI4 Ha HaTOBapBaHI',IS.

. aa rrpuTexaBar aHTI4 XlrL3faBO TIOKpI{TI4e, Aa IrMaT AO6pa lxyMo I4 3B}r(OI43OnaIII4',

. Ia flpeafla3Bar aellara [pI4 [aAaHe IIo BpeMe Ha I{lpa'

.aacanpoLI3BeAeHI'rOT[pecoBaHacMecEaKayrIy(oBI'IrpaEynl'IucrleqfiiulHl'ICMOJIn'

. Aa oTrOBaprT Ha BcI'lqKII HaUuOHa'IHI{ H MeXAyHapOAHH cTaHAapTI4' OCurypaBa[l]r 
-

neobxo4uuara 3apaBllHa, curypHocr u t<outfopr aa ca B cborBercrnue c EIC EN 1177 llru

eKBr4BaneHTeH I.I I43ucKBaHr4rITa na Hapea6a Np1 or 12'01'2009 r':a ycnoBl.rsra I'I peAa 3a

ycrpoficrnoro u 6e:onacnoctra Ha [JIonlaaKIlTe 3a I]rpa'

. .[a ca B noaxo,{sufi qBeI'oBe xaTo aaBaT B'L3MOXHOCT 3a UHTepecgu rpaQuuull

u:o6paxeultr.
B :asucuN{ocr oT BHCOqI.IHaTa Ha flaaaHe oT c6op6xeHlltTa 3a I'Ifpa ce ollpelen'

neo6xoarltrlara ae6enuna na HacrI4JIKara. Pa:uepure ua ruouure rpa6Ba aa ca KaKTo cJIeaBa:

Kayuyxorr'l flloqv a6]rxl{Ha - 40cu, lxupl{Ha 40cu u ae6rllrl:ua 2 cv' 
'{e6e:ruuara 

na

[noqlrre aa e .[ocTar6qHa 3a rlpea[a3BaHe Ha aeuara or HapaHsBaHe [p]I [aAaHI'It OT

Br.rcoqllHa.qo 136 cNa. ar.rua,ro craHAapr EN 1177 uJII{ eKBrrBaJreHTeH' I{nerore na

KayqyKoBxre flJroqI{ Aa ca 3eneHI'I.

MoHrupaue u rloaplxKa: Kayvyxorme n:rouu rpr6ra aa ca [poI'BBeaeHI'I c

neooxortlloro (aqecrBo rro orHorrregr4e Ha [JrtrHocr Ha rpaHyntre, flpaBlrnHoro o0opMaHe

Ha rrnoqr{re Il uBeroBo llso6paxenue. fllouu rpa6ea ga [o3BoJuBar necno MoHTrrpaHe B5pxy

npeaBapllTenHo 4o6pe no4rornena 6erona ocHoBa qpe3 3zrnerBaaHe c noaxoa{Iqo 3a qerra

aByKoMloHeHToHo lopeuperauoBo nerltlno .{a 4anar B63MoxHocr sa otlopurne ua

.pu6rruta ra:o6paNenur.ClIeA 3alJlerrrHero aa ocurypaBar Ao6pa ra :recua noApt'xKa'

9. TIPIIEMAHE HA PAEOTATA.
flpueuaue Ha I'I3III JIHeHI.Iero na CMP ue e ctrnacHo Kprrrepl{I'Ire 3a (oHTpon I4

npr"rur" Ha aeiuocrure, locoqeHrr B npoeKTo-aoroBopa ]r B aeficrBaxrara HopMarLBHa

ypea6a. npr,r-loNIlMa 3a ctorBerHI'ITe BI'IAoBe crpourelnu pa6oru'

Crpolrre,rno - uoHTaxlrrrre pa6orlr rpn6na qa ca:

o I{3I6JrHeHI4 Cl,flracHo ogo6peuara KC s n6ren o6en'I;

. rrpeMr{Hanl{ ycflerur{H lzi3trzlTBA:rttfl (rt'aero e npunoxuuo)' yaocroBepeHo c

AOKyMeHT, rr3.(aaeH or KoMleTeHTeH OpraH I4 [IpI'IJTOXeH KT,M AoKyMeHTdllvsra 3a

rlpeaaBaHe na o6exra;
. [PI{CTI4 C NOAIII'CAHH AKTOBE 3A IIPI4EMAHE HA II3TILJIHEHIITE CTPOI'ITENHO_MOIITZDKHI4

pa6orlr.
HexaqecrseHo I'I3B:bPrlreHHTe

Kop[r]rpaT I{ 3aMeHrT 3a cMeTKa

goronopa :a o6uecrBeHa rlopbqra

pa6oru u HexaqecrBeHl'rre Marepu,IJrr{ t-t I'I3aenug ue ce

ua I4lntanutels cb lacuo ycraHoBeHoro B rlpoeKTo-



1O.IOXAPHA EE3OTIACHOCT
I4rn:r,:rHurerqr rpr6na aa cflasBa H3I.IcKBaHIrrra Ha Hapea6a I:-1971 3a

crpor,rrerHoTexHuqecKllTe rlpaBrrila H HopMI.r 3a OCUrypqBaHe Ha 6e3olacHocT nprr noxapu u
flpennp]reMe scuqxu Heo6xoaHMlr rIpeBaHTI'IBHIT MepKX, 3a .(a [pe,4oTBpaTI4 I'136]1(BaHeTO Ha

rroxap Ha pa6oruara nnoula,4Ka ITJIIT B CT,CeAHH Ha O6eKra Crpagu. I4:nuln[Tenqr Tpr6Ba Aa

ocufypu aocraTsqHo o6opy,{BaHe 3a norytlaBaHe Ha eBeHTyzIneH [oxap. He ce pa3pelllaBa

Hrr(aKBo lopeHe Ha oTlaAT'ur LIJII{ oTJIOMKTT.

H3nr,tHriter.f,r rpr6Ba BeaHara ,4a floaaae cxrHaJI 3a rpeBora Ha MecrHI'ITe BJlacrrr, B

cryuaft ue LIMa olacHocr or noxap I.tJrr{ eKcflJloararlur e paiiona Ha o6eKTa. 3a Aa

npeaorBparrr norBara Ha [oxap r.rnr,r eKcflro3r'Is, I.I3IIIJIHTTTeJUIT Tps6Ba aa ynpiD(HrBa

flpe.rlrra3Hrr MepKI{ 3a 6e:onacnocr }r Tps6Ba .{a ce lprrabpxa K6M BCI'ITIKI'I I4HCTp]'Kqr'Iu,

I,I3.{AAEHII OT MECTHIITE BJIACTI-I.

11. IIJ'IAH 3A EE3OIIACHOCT II 3APABE
Ouacuocrure, KoI4To 6Hxa MornH aa HacrI,n[T npH Ir3rI:brHeHI'Ie Ha [peaBrraeHl.ITe 3a

r.r3B1,pr[rBaHe pa6orl4, B caorBercrBl.le c oIleHKI{Te Ha pl',IcKa, ue [polr3xox'uar or:
- naaaHe oT Bl4coq H Ha;

- aBTOMO6LrnHa 3JIOlOny(a - flprr H3n6JIHeHI4e Ha TpaHCrIopTHI{ rr roBapo-pa3ToBapHl-r

pa6oru a pafioHa Ha o6eltra;
- HelpaBl{nHo cTT,rIBaHe H yapsHe - [pe3 BCI4qKII eTanrr;

- npec[JlBaHe - [pe3 BcLrrrKI'I eTanl];

- apyrll onacHocTl'I.

Ourorun oprau[3auuoHH[ Mepoflprlqrlrfl rIo 3EyT
flpu u:nr,pureaue npe.qBH.[eHr'rre pa6orrr ,qa ce cna3Bar Bcr'IqKI'I I{3rrcKBaHrrq

3AJIEIHAJIA B:

- Hape46a J\lb 2 or 22.03.2004 r. 3a Mr.rHuMaJrH[rre n3rrcKBilHlr, 3a 3ApaBocnoBHIr 14

6esonacHr.r ycnoBus Ha rpya [p]1 Il3BbprrrBaHe Ha crpollTeJlHrr u uonraxnu pa6oru.

Ocnoenure, 3aAbJlxIrreJIHI{ MepolpusrHs 3a BcI'IqKI'l cnequa,lHocrrr Ha o6eKTa ca:

- BCr{qKrr pa6orHlrqu la 6LEar cHa6AeHI4 C HeOoXOAIlMI4re nUqHU apeana3Hu

cpeacrBa H pa6orHo o6neKno:
- He ce aonycKaT Ha pa6oTa pa6oTHltull, Korrro He ca rrHcTpyKTlrpaHrr 3a KoHKperHI'L

B[rI pa6ora H pa6orHo Mrcro:
- He ce ,4o[ycKa pa6oTa c rexHl'IrlecKI4 HeIr3npaBHI.I C6OpbXeHI4', MaIr]rrHI4 I'I

I,IHCTP}'MCHTI,I:

-,[a ce aoflycKa H3[on3BaHeTO CaMO Ha rr3rrpaBHl'I MaIrrIrHIr r'r rrHcTp]a'{eHTIl' cr'c

creleH Ha 3arrlfiTa, orloBaprula Ha Knaca Ha pa6orHara cpela;
- BCeKr.r r{3r16JIHI{rel (nO4U:runlrren) ce lpuxll 3a 3EyT Ha cBo, c:bcraB, 6ea .{a

Ilpeqa llnu cb3AaBa IIpO6neMLI Ha OCTaHaJrr'rre;

- 3a Ir3[6JIHeHue Ha BceK]r BLIA pa6ora, cBbp3aH c oflacHocrlrre, ycraHoBeHll c

orreH(ara Ha pllcl<a ce u3rorB.f,T t4HcrpyKlrrrll, I.I3I'IcKBaIIIH ce no ul.l6, T.]-B u no qn l9 or

Hapeg6a Nr 2122.03.2004r. I,Incrpyxuuure ce flocraBrr rpaiino na 4ocrunu rr BI,IAHI Mecra;

12. JITIHEEH IPAOI{K 3A I{3TIbJIHEHI{E HA CMP.
Bceru yvacrnuK B Hacrotulara o6ulecrnega nopT'q(a cne,uBa Aa rIpI.IJIoxrr KbM

TexnaqeCrOro npeAnoxeHl.Ie no.qpO6eu :runeeU rpat[Ut< 3a Ii3IlbJIHeHIIe Ha IIpeABI'IAeHI{Te

CMP c npr:roxeHa ALIarpaMa Ha pa6ornara plra.
Jlusefinuqr KaJreHAapeH nnaH e rpa(br-rK 3a r43nGJIHeHrre Ha KoHKperHrrre crporrrenHl'I

pa6oru, xofiro rpr6na ga flpeulr3lrpa cborBerHrrre ,4efinocrr'r, IIo AarI.I, pa3npeAeneHlre Ha

qOBeur(H H TeXHLIrIecKI.t pecypcll LI T.H., Ka(To u ga e CtO6pa:eH C TexHOJIOIIIqHaTa

nocne,uoBaTenHocT Ha cTpoqTenHI.ITe rrpoqecu. Ka,regaapsuxr [naH cJreaBa aa noKa3Ba

nocneaoBaTenHocrra, npoa6nxETerHocrra Ir pa3llpeaeneHl]ero 868 BpeMerO Ha

npeABlt.[eHrrTe pa6OTI.I Ha BceKI4 nOAO6eKT Il Ua o6eXra KaTo IIrJIo. Jlrltefisust KaneHAapeH
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nnaH rpq6Ba aa e npHApyxeH c AI'IarpaMa Ha pa6orlraTa p6Ka' B rpaouKa 3a Bcs(a eAHa

onepaqur, oflucaHa B KCC 3a o6eKTa cneABa Aa ce flocoqu HOpMa BpeMe, BpeMero 3a

HeiiHOTO tr3[arHeHrre, KaKTo rr 6porr n xea'ru<fuxauurra Ha IIeO6XOAIIMI{re CTpoI'ITenHIl

Haeru nlrqa 3a BcrKa eaHa ollepauut rl o6ul{Te 3a npoexra qoBeKoaHlr' B rpa$ura

yqacTHr4K6T CneABa !a llocoqu u 6pol, t etaa na neo6xoAuuara MexaHIl3auI,It 3a BCrKa e.(Ha

or leftnocr}rte, BKJIIOqeHI'I e KCC. YqacrHr.IKrT CJIeABa Aa nocoql4 KOI{ CMeTHI4 HOpMII e

rr3non3Baur - cEK, ycH, Irnr,r apyrlr. flpu narornfirero na:rrlneftnplf, rpar[ur sa utnuueuxe

Ha rrop'qKaTa Tps6na Aa 6rAe cio6paseu c Ll3ncKBaHI4rTa Ha TexHLIqecKLIre cne*uquraquu.

vqacmuux, qu mo tuueeu xaaendapen ruaH noKa36o mexHorlozugHa HecbaT4ecmtlMocm

Ho omoeiHume cmpoumerHu onepaquu, mexHuvecKdma cne4uQuxa4un utu dpyzu yc'xosut'

3aJrc)rceHu e npoqedypama uru Hop,\tamuleu doxyxeum, ypetrdaul cmpoumenHume npoqecu'

ce omcmpaHflao.
Kozamo a nped:tottenuemo sa u3n'btHeHue u He?oaume nputoaceHut yqacmHuK'bm e

donycuan sbmpeuHo npomulopeque' Kacaeulo emanume Ha uinbrHeHue' eudoaeme

de uOCmu. mnXHamA nOCnedOeTmenxo1m, u3nol3BAHume CmpohmelHu pa6Omuu4U u

.MexaHu3a4ut, u3no.n3aqHama mexHonozttt, KaKmo u dpyzu npomueopequtt' cabp3aHu c

npedlotrenuemo 3a u3nbt+eHue Ha nopbvKama, y'racmHuKbm ce omcmpaH'64'

Kozamo llpei)nolreuuemo 3a u3nbrHeHue Ha nopbvKama He cbomoemcmaa Ha

I{euoaomo npedtolceuue no omHoueHue ua de uocmume 3a u3nbrHeHue Ha nopbqKama'

aHza)tupaHume cmpoumeinu pa1omuutlu no xaanuQluxaqun u 6po ' usnotseaHama mexHuKd

u vexaHu3dqutt, Bpe-uelume npedtotteuun, KaKmo u dpyzu uacmu ua npedtoctceuuemo sa

u3nb.iweHue, o$epupauu om yqacmHuKa e doxyueumume, crl'jpsaHu c npedtotceuuemo sa

u3nbrHeHue Ha nopbqKdma, yvacHuKbm ce omcmpaHflga'
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HauMeHoeaHrre Ha yqacrHr.rra

O6pareu Ns4

TEXHI,{IIECKO TIPEAJIOXEHI,IE

3a yqacrlre B npoqeAypa 3a B63naraHe Ha o6uecrBeHa nopr,qKa c npeAMer:

,.[I:nrpmrane Ha crpo[TerHtl u pelroHrHr 4efiHocrll Ha o6eKTn or
rrHBecrnrruoHHara rrporpaMa Ha 06uHHa fypxono 3a 2018 r. rIo o6oco6errrl no3tqru",
ra o6oco6ena rro3uq[fl J\ir 8: ,,II:rpax4aHe Ha AercKa rrJroqaaKa ,,Ileurr,p" n rp.
f1'pxoeo";

.{euaparop Eonuo .(uuor Eoneo ,xaro yrrpaBrrreJr
nonb.lsom ce mpume uve a u d.n ctcnocmuomo Koqecmao

,,Ilapcer fpyu" EOO!

yqacmHuKa

yBA}(AEMI{ [OCIIO}(I,I I{ |OCIOAA,

C uacrorqoro npeacraBrM TexHuqecxo lpeanoxeHlte 3a I.I3rIBJIHeHr4e Ha
o6uecrBeHara rtoptqKa c npe.4Mer: ..lI:nr,prurane Ha crpoureJrHu u peuoHruu gefinocru
Ha o6eKTIl or r.rHBecrlrrtEoHHara nporpaMa Ha o6qHHa fypxono 3a 2018 r. no
o6oco6eun [o3uquu"r 3a o6oco6eHa rro3l,rrlus : trl! 8: ,rl,IrrpaxgaHe Ha Aercra
rurorqaAKa ,rllenrrp" n rp. fyprono";, K6M Koero flpunaraM x cJreaHxre AoxyrueHTrr:

! 4emapaurzrra rro nJr. 102 or 3OII (xozamo e npu,tottctLuo);
f] .{oxyueur 3a yntnHoMouasaue (xozamo -,tu4emo, Koemo nodasa ofuepmama, He e

30KoHHuum npedcmaeume: Ha yqacmHuNa)l

I flogpo6eu nr4HeeH KuureHAapen rpa$ax 3a r{3[lrHeHrre Ha Bcr.rrrKrr gefinocru :a
cTpoexa;

qACT I
Ilpeg,roxeuue 3a rr3rlbrHeHrre Ha rlopt,qKara B ctorBercrBrre c

cneU[+rrKarllll| u rr3ncKBarr[flTa Ha Bb3ro,I(I|TeJtt
1. Ctraaces cbM Aa I,I3nt,rHq qe:1u o6xnar Ha nop6r{Kara, cbnracHo u3r.rcKBaHl.Isra

na Texsuqecrara crequ0uxaqur, [oryuenrauurra r.r rr3rrcl<BaHrsra Ha Br:loxurelr, 6e:
pe3epBa r.rJrr{ orpaHllqeHue.

2. Cpor:a usnrrrHeur{e e: 30 / rpupcer I KAJIEHIAPHI4 AHI4.
3. flpeglarau fapanqr,roueu cpoK 3a:

3.1.I,IsrcrHeHr.rre CMP: ...5... lsa o6ocodeuu nosu4uu Nol, 2, 3, 1, 5,6,7 u 8/
3.2. locranra ua c6opaxeHr,r{: ...5...... lsa o6oco6euu nnulluu NbNg 6, 7 u 8/
4. 3aauxanav ce ,4a npeaocraBrM Heo6xoArrMara aoKyMeHTarIa, 3a rrpor,r3xoA,

KaqecTBo Ir csoTBeTcrBr.re Ha BJraraHr.rre MaTeprranu, r.I3Ia,qeHE [o peaa sa 3arona :a
TexHEqecKHTe r,r3r.rcKBaHll, r<bM npoA).KTLITe n na Hape46ara 3a cbqecrBeHl.ITe r,r3r.rcrBaHu,
KCM CTpOeXrrTe r{ OIIeHTBaHe Ha cboTBeTcTBr.reTo Ha cTpoLITeJIHLITe HE NO-IGCHO OT

loAlI.IcBaHe Ha nporoKoJla 3a 4efi crrureauo Ir3B:bprrreHr,rre

!ATA: 01.05.2018 r. IIOAIIIIC u fIEr{AT:
Bouqo Eones
lu:ue u fiauunun na

-,\A ilk/ *lM



qACT II
!ex.rapaqlrr 3a cbr,tacre c Krtay3lrTe Ha npH"rorrtenHq rrpoeKT Ha noroBop

.{ex,raparop

HauMeHosaHHe Ha) racrHuxa

Bouro lnrron Eonen ,xaro ynpeBuTen
nonblloam ce mpume uueua u d.t'b)K,uocmHomo Kaqecmao

,,[Iapcex fpyn" EOO!

AEKJIAP}IPAM, 9E:

l.3ano:aar cr,M ctc cralpxaHr,rero Ha npoema 3a aoroBop 3a BB3JraraHe r{a
o6qecrBeHa IIopBqI(a.

2.flpuerlrav [ocoqeH]rre Kray3x B flpoerra Ha aoroBopa.

I4snecruo Mr,r e, qe 3a flocoqBage Ha HeBepHL AaHHx B Hacrorulara aeKnapaqu.fl Hoc,
HaKa3areJrua orroBopHocr no q,r. 3 l3 or Haxa.:alelur.rs (oAeKc.

AATA: 01.05. 2018 r. IIOruHC x IIf,{AT:
Bouqo EoHeg
(uue u Qaumw. na yyacmHuKa)

TIACT III
.(enrapaqur 3a cpora Ha Bar[aHocr Ha oQeprara

,{ex,raparop 6onvo .{nuoe Bonen ,raro ynpaB[TeJr
nonbloam ce mpume uveua u d.tttruocmHomo Koqecmao

Hauueuoganue Ha ) IacrHHKa ,,[Iapcex lpyn" EOOII

AEKJIAPTIPAM, tIE:

Cporur ua BaJrr.raHocr ua oqpep.rara e 6 lruecrl Meceqa, cqrrraHo or aarara
o[pe.4eneHa 3a KpaeH cpoK 3a rroJr)EilBarre Ha ooepru.

I,Isgecruo MH e, qe 3a [ocoqBaHe Ha HeB€pHH.IIaHHx B Hac]o.rulara AeKJrapaum Hoc,
HaKa3arerHa orroBopHocr no q,r. 3 l3 or Haxasareluu.f, lto,4eKc.

IOru.IC x IIEYAT:
6oH,lo EoHeg
(uue u Qauutw xa yqacmHuKa)

!ATA: 01.05. 2018 r.

*\A ou7 ilill
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qACT IV
!er,rapaqlrr, qe npn [3rorBsne ua oQeprara ca crra3euH 3aAbJrxeHrrrra, cBLp3aHll c

AAHT,UII E OCUIypOBKH, OIIa3BaHe Ha OKOJTHaTa CpeAa, 3aKprrJra Ha 3aeTOCTTa rr

ycrroB[rTa Ha Tpya

!ex,raparop Eouvo .{ulror 6ouen ,xaro ynpaBHTeJr
nonb.taom ce mpume uueHo u d-n lruocmnomo Koqecmlo

HauraenosaHr.re Ha yqacrHrrra ,,llapcex fpyn" EOOA

AEKJIAPIIPAM, IIE:

flpr.r lr:rornane Ha o(beprara ca cna3eHrr 3a,46JrxeHrrrra! cB6p3aHH c ,uilur,qu u
ocurypoBKH, ola3BaHe Ha o(onHara cpeAa, 3aKprrna Ha 3aeTocTTa n ycnoBnrTa Ha Tpya.

I4geecruo MH e, are 3a flocorrBaHe Ha HeBepHrr,{aHHrr B Hacrorrlara aex;rapaqrlrr Hoc,
Haxa3areJrHa orroBopHocr no 'r,'r. 3 13 or Haxagare:truq xoaexc.

[ATA: 01.05. 2018 r. IOAIII,IC u IIEIIAT:
EoH.ro EoHeg
(uue u Qtauutun ua yqacmHuKa)

*'\,4 ,//k/ tl,tr

-l



OEPA3EU J\! 5

IIEHOBO tIPf, AJIOXEHI,IE

or,,[APCEK IPyII" EOOA
I ttdlt-rte o(;oHue ttu .t,t(rctrufi/ri(l\

H rroArrrcano or Eonqo ArMoo Bouen, EfH E509078580
(ntpunrc u.trctru u El-Hl

B karrecTBoTo My Ha y[paBrrTen
(fid O.7b.>Kltocnt )

c EVKIByJICTAT/Ef H/Apyra uH Atlggryulrrlsa\ s Ha yrracrHnra r{nn noA H3nbrrHxreJu (Koraro e
npnnoxHMo): 203215490;

YBAXAEMI,I AAMI{ I,I TOCIIOAA,

1. C Hacroquoro, Bu npe4craarMe Hatrrara ueHona o$epra 3a yqacrue e o6sseHara or Bac
o6xrecrBeHa rropbqKa c npeaMer: ..llrmpurraue Ha crpoHTeJr[[ rl peMoHTllrl aerHocrH Ha
o6errn or flHBGcruuxoluara flporpaMa ua o6ulnna fypxono 3a 2018 r. [o o6oco6errrr
no3[qux", ra .li& E: ,,IlrrparMaHe Ha aercxa n,rouqa4xa ,rlleur6p, s rp. Iypxono.;

2. 3a n:nt rseuue Ha nopbqxara rrpeAnaraMe:

OBUIA IIEHA ua 6a:a ro,ruqecrseHo-crofiuocrHa cMerKa, Hepa3reJrHa qacr or Hacroruero
npeAnoxeHr.re e 11045,17 ,resa / eanHaaecer xu.tuaH r{ qer p}raecer h fler JreBa u ceaeMHarecer
croruurx/ 6e: sKnroqer ,{!C u 13 254)0 nesa / rpusa,4ecer xll,,rrru rBecra ner.4ecer H qer pv
JIeBa H ABaAeceT croTIiHK].t / c a|orlo.{eH Af[C.

flocoqenrte groiuosrn BKJrroqBar BcrrqKrl pa3xoa[ no [3rrtr,rneulre Ha o6exra na
rropLqKaTa.

3. HHe ce saAtnxaBaMe aKo uaurara otpepra 6r,.u,e nplrera, Ia lr3nlJrHrrM n npeAaaeM
,zloroBopeHme CMP cr,macgo cpoKoBere H ycJtoBuflTa. 3,urerHzlnH B AoroBopa.

4. Axo Hu 6tae B:b3noxeHo grpofiTeJlcrBoro Ha ropenocoqeHu, o6err, ce 3aalJrxaBaMe
aa cna3BaMe aeficrnaurure B crpaHara rexHHqecK[ HopMH n CTaHAaprI.r, OTHaC'UTH Ce AO
crpot.rreJlcrBoro ua o6erra, KaKro u HopMarHBH[Te [3[cKBaHHc no 6esonacHocr u xltf]leHa Ha
TpyAa. noxapHa 6e:onacuocr, 6etonacHocr Ha aBrxeHnero Lt apyft, cBrp3aHH clc crpogTencrBoro
Ha o6erra.

5. 3arnnnaue, ve axo o6ulecrueHara noptrrKa 6t{e cneqeaena or Hac, HacToflruero
Ilpea,'roxeune ue ce cqHTa 3a caopIByMeHHe Mexly Hac n Bt:,roxute,tr, ao noangcBaHe r,r BJrr,r3aHe

s cula ua .(oroaop.
flpn.noxennn:

l. Korn.iecrseHo-crofiuocrHute cuerxu;

2. AHa tsr Ha eAxHr.lqun qeuu l0 6por.

lara: 01.05.2018 r. nolnuc I,I rrEqAT..
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