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ДОГОВОР 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

№ Д-31/06.07.2018 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 № 3: „Изграждане на 

гараж на РСПБЗН в гр. Гурково”. 

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

съгласно техническата спецификация и инвестиционен проект, 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 дейностите по договора е 30 /тридесет/ календарни дни, 

съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и започва да тече от датата на 

съставяне на Протокол обр. 2а за откриване на строителната площадка и определяне на 

строителна линия и ниво и приключва с подписването 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 9 647,73 лв. (девет хиляди шестстотин четиридесет и 

седем лева и седемдесет и три стотинки) без ДДС или 11 577,28 лв. (единадесет 

хиляди петстотин седемдесет и седем лева и двадесет и осем стотинки) с ДДС.  
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(2) Посочената в ал.1 цена за изпълнение на Договора е единственото 

възнаграждение за изпълнение на дейностите по Договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 

дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да било други суми. 

(3) В Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са посочени пълно и 

окончателно цените за съответните видове работи така, че общата стойност да покрива 

всичките му задължения за тяхното изпълнение за целия срок на изпълнение. 

(4) Единичните цени за видовете работи са посочени в Количествено-стойностна 

сметка - приложение към настоящия договор. 

(5) Плащанията по настоящия договор се осъществяват в лева, чрез банков 

превод от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, както 

следва: 

IBAN BG30BPBI79261065523602 

BIC BPBIBGSF 

при Юробанк България АД 

 (6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

всички последващи промени по ал. 6 в срок от 3 работни дни, считано от момента на 

промяната. В случай че, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, 

счита се, че плащанията са надлежно извършени. 

(7) Всички разходно-оправдателни документи, свързани с плащания по Договора 

се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството  и трябва да 

съдържат посочване на настоящия договор като основание за плащане. 

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на 

извършените работи по следния ред и условия:  

(1) Окончателното плащане - в размер до 100% от стойността на договора по  

чл. 3, но не повече от действително изпълнените и приети строително монтажни работи 

в срок до 30 календарни дни, при наличие и въз основа на: 

1. протокол – обр. № 19 за действително извършени и подлежащи на 

заплащане на видове СМР по одобрени цени; 

2. документи доказващи произход, качество и съответствие на влаганите 

материали; 

3. представяне на оригинална фактура за окончателната стойност на 

дължимата сума и съгласно клаузите на договора и  

4. наличие на финансов ресурс от страна на Възложителя. 

(2) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.  

(3) Разплащанията по ал. 2 се осъществяват въз основа на искане, отправено от 

подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го 

предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.  

(4) Към искането по ал. 3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е 

видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.  

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане, когато искането за плащане е 

оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.  

 

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: 
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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; 

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; 
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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. 

(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 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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(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: 

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 
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(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 482,39 /четиристотин 

осемдесет и два лева и тридесет и девет 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 

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 
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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 

по повод изпълнението на задълженията си по този Договор.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и се задължава да обезщети 
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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; 

mailto:gurkovo_obs@abv.bg
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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, 

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. 



TEXHI,IIIECKA CTIEUIIOIIKAUI{'
3a o6uecrBeHa nopr,qKa c npeAMeT:

,,I4:nr,purnane Ha crpor4TeJlHH ll peuonrnu 4efinocrr.r na o6errr,r or rlHBecrr.rurloHHara
rporpaua na o6u1r.rna fyprono:a 2018 r. no o6oco6eHa ro:uqu.r J\b 3: ,,I,I:rpax4aue ua

rapax na PCIIB3H n rp. fyproao"

I. OEIIIII EEJIEXKII
1.1. llpealrer:

flpeauerrr ua o6oco6esara no3uur{, e u:6op Ha r.r3n6JrHr4TeJr 3a r{3rpaKAaHe Ha tapax 3a

Hyx.ulire sa PCtlE3H e rp. fypxono c BlHrrrHr.r pa3Mepr{ 8,2514,50 u.
1.2. Cr,ulecrnynatrro rroJroxerrrre:
fapaNrr rqe 6r,Ae r.r3rpaAeH s YilVl ll-2142 xs. 41, [II,I c ugenrurfuxarop

18157 .501.2142 no KK ua rp. fypxono.
2. HOPMATI,IBI,I

B rexHn.Iecxl4re cneqz$uraql4l{ ce oflpeAerrrr rexHr4rrecrr{Te rBxcKBaHu, KT,M

cTpoIITenHI4Te [pOAyKTI4 It TeXHr,rTe XapaKTepr4CTXKr,r, KOUTO IIpOI{3TUqaT OT Cl,trIeCTBeHI{Te

rr3racrBaHrr.,r K6M crpoexr.rre- flpularauero Ha TexHr4qecrr4re cneuurbuxaqtz,v craBa B

cborBercrBue c r,r3r.rcKBaHllrra ua 6urrapcxure 3aKoHoycraHoBeHr{ HopMarxBr{ :

o 3arou :a o6rqecrBeHrrre nopr,vru (3OfI);
.3axoH sa ycrpoiicrno Ha repuropuxra u uape46r.rre,6asupauu Ha Hero;
. Hape,q6ara 3a ctlIlecrBeHure u3llcKBaHuq r,r orreH.f,BaHe cr,orBercrBr,rero Ha

crpor.rrenHxre npoAyr<ru (HCI4OCCI)
o 3axogu. npaBlt.nHr.rrrr4 u napea6u rro orHorrreHr,re 3ApaBocnoBHr,rre u 6e:onacsr.r

ycnoBr.r, Ha rpy.tr;
3. UENII HA CTIEIII4OIIKAUIIqTA

3.1. 06rllll noJroxen[s:
Cnequ$uxauuure lrMar 3a uen Aa olpeAenrr craHAaprr.rre 3a u3[b]rHeHr.re ua pa6ornre

npeaMeT Ha aoloBopa, aa aoflbnHsr rr onpeaeJlrr r.r3rrcKBirHurra 3a MaTepr{aJrr{,

TexHoJrorrrrra rra r,r3rrGJIHeHEe ua pa6orure, MeroAI.ITe 3a Lt3nLITBaHe Ha Mareplranure,
Mero.(LITe 3a oueHrBaHe Ha (aqecrBoro Ha rr3rrbJrHeHlrre pa6oru B cborBercrBrre c6c
craHAaprr,rre, Meroarrre 3a LI3MepBaHe Ha KoJlIarlecrBoro Ha I{3B6pIrIeHu're pa6otz tto BpeMe

HA I.I3II}JIHEHI'E HA AOIOBOPA.

B cryvafi, ue e cnequrf zxaulrr.rre r4 ocraHaJrlrre aoKyMeHTr.r no AoroBopa ca rBrrycHarr4

noqpo6uocru, neo6xoar,ruu 3a [6JrHoro paa6upaue ua 4efiuocrra r.rJrn qe c:b tecrByBar
pasnurrHrl rr nporrrBopeqauu ct.r r,rucrp]xul,tu, ce flpI,rnara Aeficrgauara uoprtrarurna ypeA6a.
B raxts cryvafi, I4tnr,mrr4relsr lrre noJryrru [rrcMeHE rrHcrpyKurru or Br::roNure.r, npearl
aa rrpoar,nxrr aefiHocrra, ra:rctrcqgafixu BI3MoxHocrra 3a npoflycxl LI HectorBercrBl4r.

3.2. O6uru rl3rlcxBanus 3a KaqecrBo x pa6ora:
Bcuuxu uarepuzrnlr, Korrro ce BJrarar npu rr3ntnHeHuero na CMP, cnopea ycnoBurra

Ha aoroBopa rpr6ea ra 6baar HoBrr npoAyKrrr.
Bcqxa aocraeKa Ha Mareplranrr u o6opyanane Ha crporrrenHara nJrorrlaaKara r.rJrr.r B

cKnaAoBere na I4gnr,mrrlrer s, Aa 6s1e flpr.rApyxeHa crc ceprlrrfarar 3a KaqecrBo B

cborBercrBue c onpe.qeneHr.rre rexurlqecKr4 craHAapru, cuequtbuxauau u.nu o4o6peuu
Mocrprr u Kara:ro3rr r.r .4ocraBeHure Marepllzrnlt Aa 6rAar BHIrMareJIHo crxpagrBagu Ao
BJraraHero uu n pa6orare.

Bcu.ru npousne.qeHrr npoAyKTr.r u.ru o6opyanaHe, 3a Korrro ce Bb3HaMeprBa la 6rlar
B;roxeHu n pa6orure ra 6taal aocraBeHr4 c Bcr,rqKr.r neo6xoAuurra aKcecoapu, <fr.rxcaropu u
aeriaitttu, tfacouuu rracru, rrplrrpyxeHu c Hapr,rrH[rlrr 3a eKclJroararlus u [oaapbxxa, KbAero
MOraT Aa Ce [pu]roxaT TaKr,IBa.



fapauqnure 3a H3II6.[HeHHe Ha rlpolr3BeaeHr.rre rrpoAyl(Tu u o6opyanaue 3arroqBar Aa
Ter(ar or Aarara Ha rrprreMaHe sa o6erra u BT,BexAaHero My B e(cflnoararrus.

3.3. Kara.norn rl rlpenoptKrr Ea rrporr3BoAureJrHTe
Tosa ca Karar'ro3r,rre, uHcrpy(utrlrre rr [pefloplKrrre (rexnoloruvull Kaprr.r) Ha

flpournognre:rr rro orxorrreHr4e Ha Mareprran, o6opyaBaHe r4nrr flpoAyrr, orrpeaeneHrr B

ctorBercrBr4e c rexHlrqecxl4Te crauAaprl.I, Su:u.recxure flapaMerpl], TexHurIecKI.ITe
xapaKTepLIcTIlKIl H I43XOAHr4Te ,,aHHy. LIlIId TeXHOJIOTIITTa 3a rloJrafaHe IIJIII MOHTIDT(,

c'bxpaHeHlre, Aerafinlr 14 rrp.
Taruaa npenoptKu r.r rrHc'rpyKquu ue ocro6oxaanar I4:nrluareJrr, or Kor4ro r.r aa

6u;ro or HeroBHTe AoroBopHlt 3aA6.[xeHu.f, I4 rapaHIII]u 3a (arrecrBo. Taxuna xatalo:ll u1e

6r,gar n ctornetcrBl.re c o[peaeneHr.rre craHAaprr4 14 rr3rrcrBaHl{t Ha cttequ$Ilxa\usra ca
lpeAMer Ha ogo6peHxe or B:s:lroNrrrea.f,.

Mocrpu rl r(araJro3rr
Toea ca MocrpLI Ha Mareprranu lrnr4 KaraJIo3I-I Ha rrporr3BeaeHu [poAyKTIr, Ta6nI4IIr{,

KoI.ITo H3rrr,nHrrre-[qr [peAcraB, sa o4o6penue or B63roxurens.
Mocrpure r4;rr4 Karalro3llTe ce flpeacraB.f,T c $ororonue Ha ceprlr(buxar 3a KaqecrBo B

ctorBercrBr4e c rexHr4qecKr.rre craHAaprl.r u tpororolue 3a clorBercrBlre c Ir3nHTBaHIrrra 3a

noxapHa 6egonacnocr.
4. CTAHIAPTI,I

4.l Texuuqecxrr craHAaprrr
Karo lrusurrlyrir 6urapcrure craH.qaprx N parnopeg6ure Ha 3aKoHa 3a HarlfioHirnHara

craHAaprr43aua{ BuHarr.r Il1e 6r,gar cla:nauu.
o EAC sa B-rraraHLITe Marepl,Izrnfi, rr3rItJIHeHLIero Ha pa6orl4Te, u3rtvrBaruflTa Ha

Marepllanl4Te, [plreMaHe Ha I.I3IIIJIHeHETe pa6oru u Ira AocraBeHlrre Mareplra:rr4 r.r

o6opy.4BaHe.
. fII,IIICMP 3a clorBerHrrre rugone pa6orn
I4:norgsaHero Ha apyru orfuqualun craHAaprrr, ocuryp.sBarrru eAHaKBo nnlr no-Ao6po

KaqecrBo B cpaBHeHxe c6c craHAaprr.tre u patnope46r.lre ),ToqHeHL B Hacrornrara 'rpr,xHa

.[oxyMeHTarrr4q, Morar Aa 6r,gar npre:rz cner npeaBaparenHa [poBepKa or Bt3noxr.rrers u
rru cMeHoTo My oao6peHr.re

5. MMIIHTICTPATIIBHA CTIEUI{OI,IKAUI,I,g
flpa u:rr,mreuue Ha 3aabJrxeHlr.,rra crr ro ra:u o6ulecreeua noptqxa I,Isntllrurelqr

cne,4Ba aa cna3Ba:
5.1. Ernrapcxoro 3axouoaareJrcrBo cB6p3aHo c aefiHocrrrre rro ra3x o6uecreeHa

rropr,qxa, Mex.qy Kolrro 3arosa ga o6uecrBeHlre nopaqKr.r (3OQ u rroA3aKoHoBr{Te

HopMarrrBHr,r aKroBe rro HeroBoro flpunaraHe, 3arona ga ycrpoficrno ua repraropzara (3YT),
Hapeg6a Ns 3 or 31.0'7.2003 r. 3a ctcraBrHe Ha aKroBe u rrporoKoJrrr no BpeMe Ha

crpor.rrencrBoro, Hapeg6a Nq 2 or 22.03.2004 r. 3a Mr.rHrrMrrJrHr,rre r.r3lrc(BaHr.rr 3a

3apaBocJroBHLI u 6e3olacHl.I ycnoBr.rs Ha rpya nprr n3BBpIxBaHe Ha crpoI,ITenHE r.I MoHT&(HLI
pa6oru, HapeA6a J\s 2 or 31.07.2003 r. 3a BaBexAaHe B eKcnnoararlru Ha crpoexxre B

Peny6:ruxa Brlrap*rr n MrrHr.rMaJrHr.r rapaHqLIoHHIr cpoKoBe 3a u3[6JlHerru crpolrrenHl.I lt
MOHTaXHT.T pa6oTn, C6Op6}(eHr.r' Ir CTporrrenHlr o6eKrrr rr Bclrq(u apyfa aeftcrBaxll{
HopMarxBHrl aKToBe B Peny6mrra Eurapua, npunoxr4Mrr xru aefinocrure rro ra3rr
o6rqecrneua nopavxa;

5.2. llran 3a ocurypqBaue Ha KaqecrBoro
Ha 6a:a opraHr.r3aurroHHa cxeMa Ha flpoueaypara 3a KaqecrBeH KoHTpon,

I4gnrrHure,r.{r qe pa3pa6oru cBoft co6crBeH rrJraH 3a ocurypsBaHe Ha r(aqecrBoro 3a ro3r,r

.4OfOBOp.



6. TPYAOBA I,I 3APABHA EE3OTIACHOCT HA PAEOTHOTO MflCTO
Bcuuru uape,q6x, rrHcrpyKrrr4rr r{ Apyr}r 3aroHoBrr aor),aneHrx 3acrraqu rpyAoBara I.I

3ApaBHa 6e:onacuocr Ha pa6oTHlrur{Te, Kacaeuv }r3n6JrHeHueTo Ha pa6oTrrTe Ha HacTorrqfi,
o6eKT ca 3a.{6nxeHr.re Ha I43rrbjrH}rrerr.

I,lsntrHnren r e aJrtxeH aa oclrrypu pa6orno o6neuo v nu'<rLt fipe,(niBHlr cpeacrBa,
raro ru cro6pasu c:uc cnequrfarara ua pa6orure r,r3[rJrHrBarr.r or pasnurruure pa6orulrqn.
I4:nrmrure:rrr ue rrHcrpyKTr.rpa pa6oruuqure l-l cnyxr4Tenr.rre cflope,q rr3ucKBaHr4flTa Ha

Hape.46a Nq 2 or 22 v,apr 2004r. za MrrHr.rMaJrHrrre rr3r.rcKBaHrr, 3a 3ApaBocnoBHx x
6egonacHr.r ycnoBr.tq Ha rpya npu H3BrprrrBaHe Ha crpouTenHr.r r,r MoHTa(Hu pa6oT u. [Ipu
rr3rror3BaHe Ha Marrrr4Hr.r Ir cr,oplxeHru na o6erra, pa6ornaqure rps6sa aa 6:baar
r.rHcrpyxTrapaHr.r :a pa6orara c r:sx. He ce Ao[ycKa c MarrrrrHr4Te 14 c6op6xeHr{rra ga pa6orrr
Hexea,'ru0uunpanu pa6oruuuu. Bcu.rxa anrlNeullr ce qacru Ha MarrrrrHuTe rp.{6sa aa 6laar
ao6pe :axpeneuu, [oKpr,rrr,r u o6e:onacesa. Erexrpuuecrure Marrrr.rHn rpr6sa aa 61.(ar
3iBEMCHI,I.

Bcuvru pa6oreulu r.i floceqaBarrlu o6erra rpa6na aa Hocrr Kacr(u.

T.OIIA3BAHE HA OKOJ'IHATA CPEAA
flo npeue Ha u3n6rrueHr.re sa CMP I4snrmrurersr rpx6aa ga crrrBu BcrrqKrr

tt3LtcKBaHy.s ga Korunerenrnrrre BJracrrr rrMaulll orHoIIreHIre K6M Bt[pocLITe cB6p3aHIl c
oflrBBauero Ha oKo]rHara cpeAa. CnequalHr.r Meprur rpx6ea ga 6r,aar sgeru 4a ce u:6erne
pa3nr.rBaHe Ha ropHBo, xu.4paBn[qHa TeqHocr, ,{pyrx Br,r'neBoaopo.4rr rr pa3rBopHrenr4 x ap.
oflacHlr orrraa6(n. Ornanlqure ue 6r,4ar aenosupanu 6etoracno raKa qe aa He ce 3aMr,pcsr
rroqBr4Te, rroaloqBeHrrTe BoAu \4JII{ BoAHr4Te IIJlacToBe.

I4sn!.lultre,Tcr e orroBopeH 3a orra3BaHe Ha crpor4TeJlHara I]Jrorqa.(Ka .Iucra I{ 3a

Bt3craHoBsBaHe Ha oKoJIHara cpe.ua. flo BpeMe Ha H3ubJrHeHrre na pa6orure tr4sn:r,rHurersr
locrorHHo rlle rra3lr o6exra uoqucreH or crpor.rre:rna u 6uroglt ornagtqu. Bcuvra
Marepr{anri sa o6exra rqe 6:raar cKnar[paHu noapeaeHo, a [pr] 3aB6prxBaue ua pa6o,ure
I4gnr,rHrrrenqr oroHqarelrHo ule rroq]rcrr.r o6exra u ue orcrpaHr.I BcIrq(LI BpeMeHHu pa6oru u
cloptxeHlrfl. ure noqHcrr4 H Br,3craHoBI.I :ao6uxaa.guara oxo.rrHara cpeAa or IIIerIt
fipolr3Trrqa ru ot uerogata .qefiuocr.
8. CTPOI4TE J'IH O MOHTAXHI'{ PABOTII

I,ltrpaxaanero Ha rapax sa PCflB3H r rp. fyprono BxrrroqBa:
- reunu pa6oru,
- xo$paxnu pa6oru;
- 6eroHosr.t pa6orlr;
- apMlrpoBbqHr,r pa6oru;
- 3rAapcKli pa6oru;
- noKpr4BHrr pa6oru;

Ns Haulrenonartue lrflpKa K OJ'I II q ECTB O

I ]4gror ga ocnoeu aB 'qHLl u3 r 3,00
2 Ilpeno: ua npr,cr c6c caMocBirJr ua 5 ru. u3 12,00
J Kotbpax 3a r.IBHqHu ocHoBu *r2 42,s0
4 Ko$paN 3a KoroHr.r u2 22,00
5 Ko$paN ga crouano6eroHoBr.r Iorcu u rpeAu u2 14,50
6 .{ocrarra H rroJraraHe na 6erou B25 ra sacru,rxa u3 4,00
7 ,(ocranxa u roraraHe ga 6eron B25 sa ocHosl rrt3 14.00
8 .{ocranxa u [oJraraHe sa 6eros B25 sa xoroHr u3 1,35
9 .{ocranra u rro;raraHe na 6erou B25 sa rpe4u u cr.6.

rlorcu
u3 1,55

l0 I4spa6orxa Ir MoHriD( Ha apMr,rpoBKa- o6uxn. u cpeasa Kf. 125,00



cnoxHocr 08
1l I4:pa6orra r,r MoHTax Ha apMr4poBKa- o6uxu. ll cpeana

c.:roNsocr N l2 or crouana AI u AIII.
Kf. 50,00

t2 I{spa6orxa u MoHT&r( Ha apMapoBKa- o6uru. z cpe4ua
cJroxHocr Nl4 or crouasa AI u AIII.

Kf. 45,00

l3 I4rpa6orxa n MoHTiDr( Ha apMrrpoBKa- o6lrxH. u cpe4na
cJroxHocr N 16 or crouasa AI u AIII.

Kf. 210,00

t4 Tlxleua su4apus sal120 MM. or rlxneHr,r 6:roxose
25125112 Ha Bapoqr.rM.p-p /rc6. 25 cyr.l

u3 10.60

l5 BlrpeurHa BapoBa M,I3IrrKa rro creHll u2 69,50
l6 Bapocnaue IIo BlTpeIxHx creHL u2 69,50
\7 Br,nurua BapoIII4MeHToBa Ma3I-IJlKa IIo creHr4 ll2 39.00
t8 fpanurorpec flo rloKbn vt2 2,60
19 Ora.{eH rasau pacrepeH Tr.rfl *t2 44,20
20 .{r,peeH uoxpun Irr3 2,00
21 Harpauona xapru.s noa KepeMlrau trt2 56,70
22 Kepelrugu rro e.4HocKareH [oKpr.rB 56,70

V.nyqu lo 4rpeeHa crpexa \{ 8,30
24 BoAocroqnu rpr6u c arnN. 2,80 u. M 5,60
25 Bo.qocroquu Ka3aHaIera 6p. 2,00
26 .{ocrarra u MoHTiD( Ha poJlerHa Bpara 6p. 1,00
27 .{ocranxa u MoHTiIx Ha i}JIyMI,IHI{eBr.r flpo3opr]u

ueornapreun/cryaen npotfan ea. cmxlo 4 uu. c
pa:uepu 50/100

6p. 2,00

fapaxrr e [poeKTrrpaH 6e: cyrepeu, Ha ear,rH eraN.Paruepu s n:raH 4,50/8,25 Na.,

aoreneH ,4o cbqecTByBarrla crpaaa c rlxneHa

9. TIPIIEMAHE HA PABOTATA.
flpuelraue Ha r{3rrr,rrHeHr4ero na CMP flre e cbrJ]acHo Kprrrepur.rre 3a KoHTpon u

flpr,reMaHe na aefinocnlte, flocorreHr B rrpoeKTo-aoroBopa H B .(eficreauara HopMarr.rBHa
ypea6a, npnroxuMa 3a cborBerHr.rre Br.rAoBe crpozrennu pa6oru.

Crpoure,ruo - MoxTaxHure pa6oru rpr6na ga ca:
. u3rrlJrHeHrl clrJracHo o4o6peuaT a KC e na:reu o6eu;
. lpeMrrHal]u ycflerxHr.r r,I3rIIrrBaHIt.,I (r:raero e rpuroxlruo), y.[ocroBepeHo c

/loI(yMeHT, Ir3.qaAeH Or KOMIIereHreH opraH I,I npEnoxeH KBM .4oK)'It{eHTa\ uTa 3a

flpe.(aBaHe ua o6exra:
. NPXETH C IIOATII,ICAHI4 AKTOBE 3A NPHEMAHE HA II3II6.IIHEHI-ITE CTPOIITCNHO-MOHT{DKHI,I

pa6oru.
HexaqecreeHo lr3BT,prxeHr.rre pa6oru u HeKaqecrBeHr.{Te Marepuanu rr x3aenr{, rue ce

xopfirupar u 3aMeH.f,T 3a cMerKa na l4:nr,:rnure:rq ctulacHo ycraHoBeuoro B [poeKTo-
aoroBopa 3a o6uecrneira nopaqKa
IO.IIOXAPHA BE3OTIACHOCT

I4gr:r.rnnre:rrr rpr6na aa cna3Ba r.r3HcKBaH flTa Ha Hapea6a b-1971 3a

crpoHTeJIHorexHI,IqecKI{Te flpaBuna u HopMLI 3a ocqfyprBaHe ga 6egonacnocr npu noxapu r,r

npeaflprleMe scuqxu Heo6xoalrMlr [peBaHTr.rBHu MepKlr, 3a aa flpeaorBparrl u:6lxnauero na
noxap Ha pa6orHara flnoulaaKa HJrr4 B ctceaHn na o6erra crpa,Eu. Ll:nr,mrure.rxr rpa6ea 4a
ocurypu rocrarbqHo o6opyarane 3a rroryrxaBaHe Ha eBeHTyaneH noxap. He ce pa3pelrraBa

HITKaKBO ropeHe Ha OTrIa,4lt\ Ltrtl OTJTOM(H.



I,lgn:b,ruure:rsr T px6na eeanara aa noAaAe cI4rHaJI 3a rpeBora Ha MecrHLITe Bllacrlr, B

cryvafi ve r.IMa oflacHocr or noxap r.rJ]rr eKcrrJroaraqua n pafiona sa o6erra. 3a ra
flpeAorBparn rrorBara Ha rroxap r,rJru eKclJro3rrr, rr3rrlJrHr.rreJrrr rpc6Ba Aa ynpiD(HrBa
rrpeAtta3Hlr MepKr.r 3a 6esonacHocr u rpr6na aa ce flpu.u:bpxa r(bM Bcr4qrrr r.rHcrpyxrrrru,
H3TAIEHV OT MECTHI{TC BJIACTII.

11. TIJIAH 3A EE3OIIACHOCT I,I 3APABE
Onacuocrure, rouro 6uxa Mornu Aa Hacr:brrrrr npu r43n6JrHeH e Ha rrpeABrrAeHr.rre 3a

lr3BlprxBaHe pa6oru, n caorBercrBr.re c orleHru.rre Ha pr4c(a, ue flpor,r3xoxflar or:
- flaaaHe oT BrrcorruHa;
- asrot\.ro6zllHa :nononyKa - IIpE Il3[rnHeHI.Ie Ha 'rpaHcnopTHrr rr ToBapo-pa3ToBapHr4

pa6orlr n pafiona na o6exra;
- HelpaBHJrHo cTbnBaHe I{ yaprHe - [pe3 BcI.IrIKLr eTanni
- flpecrrnBaHe - npe3 BcrrrrKn eTanx;
- apyrH onacHocrli.
OcHonnu opraH[3aqnoHH[ Mepoflprrarr,rs no 3EYT
flpu u:nlplrnaHe [peaBr.rAeHr4re pa6oru Aa ce cna3Bar Bcr.rqKu rr3r,rcKBaHru

3ZUICIHAJIq B:

- Hape.u6a Ns 2 or 22.03.2004 r. 3a MrrHrrMaJrHr{Te u3HcKBaHu, 3a 3.qpaBocnoBHr.t fi
6e:onaoru ycnoBr.r, Ha rpya npr4 r.r3Br,prrrBaHe Ha crporlrenHlt n uoHraNuu pa6oru.

OcHoeHure, 3aabJrxr4TeJrHrr Meponpuqru, 3a BoITTIKH cneqfiaJlHocrl,I ua o6erra ca:
- BcrrqKr,r pa6orszuu Aa 6rAar qra6Aenu c neo6xoAul,rtre nprqHrr flpe,una3Hrr

cpeacrBa n pa6oruo o6reuo,
- He ce AorrycKar ua pa6ora pa6orHr4rlu, Kolrro He ca uHcrpyKTr,rpaur, 3a KoHrperur.r,

nn4 pa6ora u pa6orHo Mscro;
- He ce AonycKa pa6ora c rexHr4qecKrr HertrrpaBHr.r cbop6xeHr4r, MarrrrrHr.r pl

HHCTPWEHTII;

- aa ce aonycKa rr3[ol3BaHeTo c,rMo Ha H3npaBHLI MaIIIr.IHI.i Il nHcTpyMeHTIr, c]c
crerleH Ha 3aIrIr]Ta. orroBaprua ua x,raca na pa6orHara cpeaa;

- Bcerlt tI3 :bnHure:r (nogu:rrnnurer) ce rpuxu:a 3EYT na cnor cr,cran, 6e: ga

npequ xnu cr,:gaea rpo6:reMu Ha ocraHaJIHTe;
- 3a H3[6JIHeHIre Ha BceKrr nu4 pa6ora, cB]p3aH c orracHocrrrre, ycraHoBeHrr c

orreHKara Ha pr.rcKa ce r{3rorBrr rrHcrpy(uuu, r43rrcKBanlu ce ro vr.16, T.l-B u rlo 'rr.19 or
Hapea6a }'& 2/22.03.2004r. I4ucrpyxrluure ce nocranxr rpafiHo Ha aocrtrrHr,r a BrraHu Mecra;
12. JIIIHEEH IPAOI{K 3A I,I3I6JIHEHI,IE HA CMP.

Bceru yuacrnuK B Hacrorulara o6uecrseHa noptqxa cneaBa aa rrplrnoxlr rbM
Texnu'iecxoro fipeAnoxeHrre nogpo6en :ruueeu rpa<fur 3a rBrrtJrHeHue Ha [peABrrAeH]rre
CMP c npu:roxeHa Ar.rarpaMa na pa6oruara plxa

Jlusefisu.gr KaJIeHAapeH n:rau e rpatfur 3a rr3rrb:rHeHr.re Ha KoHxperHrrre crpor.rrenHrl
pa6oru, roftro rpx6na ga lpeqr,r3npa cborBerHr.rre 4efinocru, rro Aarr.r, pa3flpeAeneHr.re Ha
qoBeIrIKI.I LI TexHl4qecxr4 pecypcu 14 T.H., KaKTo u ga e cao6pa:eH c rexHoJlonur rara
rrocJreroBare:rHocr Ha cTpoLITeJIHLITe flpouecfi. Kaaeugapuzrr nJraH cJIe.4Ba aa no(a3Ba
[ocJreaoBaTejrHocTra, flpoAT,nxr.rrenHoc:rra u pa3npeaeneHr.reTo 868 BpeMeTo Ha

lpeaBrrAeHrrre pa6oru ua scexrr noAo6eKr I,r na o6exra r(aro rrrno. Jlanefiuu.[r KiIneHAapeH

n:rau rpr6na.{a e flpuApyxeu c ,{lrarpaua ua pa6oruara p:sra. B rpa<puxa 3a BcsKa eaHa
onepauuq, orrucaHa s KCC sa o6exra cireasa aa ce flocoqu HopMa BpeMe, BpeMero 3a

neilnoro H3nbJrHeH e, KaKTo r{ 6poxr u xna,rzQuxaqu.ara na neo6xoauM Te crpor{TeJrHr,r

Haerr,r Jrr{qa 3a Bcrxa eaHa oflepauu, u o6ur,rre 3a npoeKTa qoBexoaHrr. B rparpura
yqacrHr.rKtT cneABa Aa nocoqu l.t 6poa r.r elrga ua neo6xo.qalrara MexaHI.I3auI{, 3a BcrKa e.qHa

or aefiuocrure, BKJrK)qeHr.r s KCC. YqacrHnKbr cJreaBa aa rrocoqlr Kou cMerHu HopM[ e
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I,I3noJI3Ba,'r - CEK, yCH, Irnn .qpyrr4. flpz a:rornrHero Ha nrlHefiHus r-pa(bux 3a r43u6nHeHue
Ha nop:sqKara rpfl6Ba Ea 6utre c:ro6pa:eu c rr3r.rcrBaHrr.f,ra Ha rexHzqecKr.rre crrequt|nxarlflx.

Yuacmuux, ,ruitmo nuueeu xateudapen ruaH noKa3ao mexHorozuqHa Hecba ecmuMocm
na omdetnume cmpoumetHu onepaquu, mexHuqeckamo cnequQuxa4un unu dpyzu yc;tosur,
3aroxeHu a npoqedypama uru Hopuamuaeu doxyueum, ypemdaq cmpoumatHume npo4ecu,
ce omcmpaHflBa.

Rozamo e npedtocreuuemo 30 u3nbrHeHue u Hezolume npurxoJteHut yqacmHuKbm e
donycuat rbmpeutHo npomusopeque, Kacael4o emanume Ha u3nbrHeHue, audogeme
de uocmu, mt-:rHema noctedooametuocm, usnot3le+ume cmpouma'rHu pa6omHu4u u
.uexaHu3a4un, u3nolBcaHoma mexHo-'to?un. KoKmo u dpyzu npomueopeuufl, csbp3aHu c
nped-tolreuuemo 3a u3nb-tHeHue Ho nopbqKomct, yqacmHuKbm ce omcmpaHtea.

Rozamo llped.totreuuemo 3a u3nblHeHue Ha nopbttKamo He cbomlemcmaa Ho

Ileuoaomo nped.loltceuue no omHoueHue uo de uocmume 3a u3nb"tHeHue Ha nopt\Kamo,
oHzarcupoHume cmpoume:tHu pd6omnu4u no xeatujtuxa4ua u 6po , usno.tseaHamo mexHuKa
u.uexaHu3a4ut, ape.ue+ume npedaotrceuun, KaKmo u dpyzu uacmu Ha npedro)$eHuemo 3a
u3n'brHeHue, ofuepupaHu om yqacmHuKa o doxy,venmume, cs't p3aHu c npedtolceHuemo 3a
u3nb.lHeHue Ha nopbqKama, yqacHuKbm ce omcmpaHtao.



O6pareu J\!4

TEXHUqECKO IIPEAIOXEHI,IE

3a yqacrne B npoUeAypa 3a B63r'IaraHe Ha o6rqecrsega nopb.rxa c npe.rlMeT:
..I{rsrpmoaue Ha crpoIrTeJrHrr u peMoHTHI aeftuocru Ha o6erru or

HHBecrrrurroHHara nporpaMa na o6uluua lypnoro ra 2018 r. no o6oco6enx no3Hql.rrl",
ra o6oco6ena rro3uuufl: Ne 3: ,,I{rrpax4aue Ha rapax na PCfIB3H n rp. Iypxoso";

.{er,raparop Bon.ro ,(uuon EoHeB ,Karo yrrpaBuTeJr
nonbtaam ce mpume uuexa u d-tulrnocmHomo Kayecmao

,,IIapcer fpyn" EOO!HalrMeuosaHrre Ha fracrHEKa

yBAXAEMI,I TOCIIOXU I,I IOCIIOAA,

C Hacrocuoro flpe.rlcraB{M TexHr,Iqec(o [pe.rIJIoxeHI{e 3a H3nt[reHr{e Ha

06 recrBeHara rloptqKa c npe,uMer: ..IfunrpruraHe Ha crpo[TeJrnu r,r peMoHTHH Aefinocru
na o6erru or [HBecrnullonHara nporpaMa Ha o6nlnna fypxoeo ra 2018 r. no
o6oco6enn rro3rlqnrr", ra o6oco6ena rro3rruufl: J\t 3: ,r]I:rpancgaHe Ha rapax Ha
PCIIE3H n rp. fyprono";, KbM Koero flp[naraM H cneaHrlre aoK],],reHrr,r:

! 4exrapauurra no qn. 102 or 3Ofl (rozamo e npuoxutro);
I goxyrenr 3a ynbJrnoMorrlaB aue (xozamo tu4emo, Roemo nodaaa oQepmama, He e

3axoHHutm npedcmaeumet ua yuacmuwia);

I floapo6eu nuueeH KaJreH,[apeu rpa$ur 3a H3nbnHeHrie Ha BcIrqKx aefiHocru sa

crpoexa;
IIACT I

Ilpeg.roxenue ra n3rrbJrHeH[e Ha fioptqxara B cborBercrBrte c rexHHqecrrire
cuequQuxarluu u u3rrcKBaH[flTa na Brs,'Ioxurens

1. Cruaceu cbM Aa lBrrbJrn, rIeJILu o6xBar Ha rloptqKara, cbmacHo t 3HcI(BaH[rra
na Texnu,{ecrara cnequOurauxr, .{oxy'lteurauusra rr u3rrcI<BaHrsra sa Bl:loxure:ra, 6ea

pe3epBa HnH orpaHrr.reHrre.
2. Cpox :a urnurHeHr{e e:.........30 /rp}r,(ecer/......... KAJIEHAAPHI4 AHI4.
3. flpe.uaraM fapauquoueu cpoK 3a:

3.1.I4:ntruesureCMP:.....5.......sao6oco6euunosu4uuNoNtl,2,3,4.5,6.7u8/
3.2.,{ocranxauac6op6xeHr.rr:.....5........sao6oco6enunosu4uuNtNo6,7u8/
4. 3aarnxasav ce aa npeaocTasrM Heo6xoaur\raTa aoKyMeHTaIIlrc 3a flpou3xoa,

KarIecTBo I.t cboTBercTBEe Ha BJIaraHI,ITe Marepr{aJrlr, rr3aa,q,eHl no peaa Ha 3aKoHa 3a

rexHuqecxrire lr3ucKB{rHru KBM npoa}'KTr,rre u na Hape46a:ra 3a cbulecrBeHl4Te I,I3ITcKBaHLL

KIM CTpOeXrrTe rr oueHf,BaHe Ha cT,oTBeTcTBHeTo Ha He no-KacHo oT

noarll{cBaHe Ha rlporoKona 3a aeft crgllreruo It3BlpuIeHr{Te

AATA: 01.05.2018 r. IIOIIIIIC u fIEHAT:
Eosqo

/uwe u Qanutun ua

IIACT II
.(ex.napaqnr 3a cbruracrre c rclray3rlTe Ha [p[JroxeHHfl rrpoerT Ha aoroBop

,\'{d ,rr/



.{ex.naparop

.(erraparop

HaHMenogaHLIe Ha yqacrHr-IKa ,,IIapcer fpyn" EOO!

IEKJIAPIIPAM, IIE:

l.3anoauar clM c6c cBAlpxaHnero Ha flpoerTa 3a AoroBop 3a Bb3Jraraue Ha
o6rqecrBeHa [opbqKa.

2.flpueuarrr flocoqeHure KJray3]t B rrpoeKra Ha aoroBopa.

HlsecrHo Mrr e, qe 3a nocoqBaHe Ha HeBepHH AaHHu B Hacrortrlara aeK;rapauru Hoc,
Har(a3areJrHa orroBopHocr rro.ur. 313 or Haxa3areJrur,r, (oAeKc.

AATA: 01.05. 2018 r. IIOAIILIC n fIEYAT:
BoHqo EoHee
(uue u fiauutun ua y\acmHuKa)

IIACT III
.ller.:rapauur 3a cpoxa Ha Ba,,ruaHocr na or[eprara

6onvo luruon EoHea ,raro ynpaBrrren
nonblaam ce mpume uueHa u d-tt'ttcuocmuomo Kauecmao

Eonuo .(uuoe Eouen ,rcaro ynpaBrrreJr
nonbtaam ce mpume uueua u d-ttcruocmHomo katlecmao

/,\-
\r"/

HaHMeHogaHr.re Ha yqacrHuKa ,,fIapcer l-pyn" EOO{

AEKJIAPI{PAM, IIE:

Cportr ua BaJraaHocr Ha o$eprara e 6 lmecrl Meceqa, cqlrraHo or .qarara
onpe.{eneHa 3a r(paeH cpoK 3a rroJr}4{aBaHe Ha o(bepTrr.

I,I:gecrHo Ma e, qe 3a nocoqBaHe Ha HeBepHI.r.IaHHH B Hacro.sruara
HaKa3areJrHa orroBopHocT I]o q,1. 3 l3 or HaxagaTeJrHr.r, (oaeKc.

IIOAIII,IC u fIEtlAT:
6oHqo EoHes
(uue u Qauutun aa

AATA: 01.05.2018 r.

,.{$ ',ry



qACT IV
{er,rapaunn, qe npll rr3rorBflHe na oQeprara ca ctra3euH 3aabJrxeHuflTa, cBLp3aHIr c

AaHI'U[I r, OCl|rypOBKH, Ona3BaHe Ha OKOJIHaTa CpeAa, 3aKpI|JIA Ha 3aeTOCTTa H
ycJroBHflTa Ha Tpya

!ex,raparop EoHvo luuon Eonen ,xaro ynpaBuren
nonblsam ce mpume uveHa u d-tttruocmxomo Kavecmao

HauMenosaHrre Ha yqacrHr,rKa ,,llapcex fpyn" EOOI[

IEKJTAPITPAM, IIE:

flpu utrotorue Ha o(beprara ca crrarleHr{ 3aarnxeHr-rrrA cBBp3aHu c ,(atHBrIn u
ocfirypoBr(r{, o[iBBaHe Ha oKoJrHaTa cpeaa, 3aKpuna Ha 3aeTocTra x ycroBucTa Ha Tpya.

Hgnecruo Mt,l e, are 3a flocorrBaHe Ha HeBepHu.qaHHr{ B Hacrorrrlara Ae&'rapaq[, Hocs
HaKa3arerua orroBopHocr no ql. 313 or Haramreluu, KoAe(c.

!ATA: 01.05. 2018 r. IIOAII'IC u IIEHAT:
BoH,ro EoHcs
(uue u rlauutua ua yqacmHuKa)

^{1,r 
Llnk/ 'N
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IIEHOBO NPEAJIOXEHI,IE

oT,IIAPCEK fPyII* f,OOA
( trdtLvetoqortue Hu -t)Lto('m u(.])

r noAnrcano or Eouqo Aruoo Boxen, EIH 8509078580
(ttrpunre uuetru u Ef H)

B raqecTBoTo My lla y[paBHTen

{Ha O;t't Jt{Hoct )
c EHK/BVJICTAT/E|FVIpyra NH At Bt4yulra3at1ll.fl Ha yqacrHr{Ka uJru noa rr3nurHr,rreJrr (xora.ro e

npu.noxurr.ro): 203215490 ;

YBAXAEMI{ AAMI{ II IOCTIOAA,

1. C uacrosuoro, Bu npeacrarrMe Hauara qeuoea o$epra 3:r yqacrue e o6rseHara or Bac
o6uecrBeHa nopbqKa c npeAMer: ,,llrnrpuraane Ha crponTeJrnu rr peMoHTHn Aefinogrn na
o6eKrtr or uHBeqruu[oH[ara flporpeua Ha o6urrtra lypmoao 3a 2018 r. no o6oco6eun
no3nqxr", ra o6oco6exa no3[uf,fl .JtE 3: ,,Ilrrpa:ngaue ua rapax na PCIIE3H B rp. fypkoBo';
3a ugnrrHeHr.re Ha nopbqKara npe,rlraraMe:

OBIIIA IIEHA sa 6aga xo:rnqecrseHo-crofiHocrHa cMerxa, Hepa3AenHa qacr or Hacrorurero
fipeAnoxeHue e 9 647,73 /aessr xunc.qr.r r]ecrcrorrrH qerupuaecer H ceaeM neBa H ceaeMAecer H

rpu crorIlHKH / c.toeo.u rcsal 6ez BKJrroqeH .{!C n 11 577 28 leausarccer xHnran nercrorHH
ceAeMAecer H ceaeM reBa H ABaAecer n oceM crorlrHKn I ctoeo-v resa,/ c nxrrcueu !!C.

flocoqenrtre grofiHocrx BnJrro.rBar Bcnqxrr pa3xoA[ no f,3trGJrnenf,e Ha o6eKra Ea

nopbqKaTa.

2. Hne ce gaabnxaBaMe aKo Haruara o<[epra 6tge npuera, aa u3nt'.rrHuM M rrpeaaaeM

aoroBopeHlrre CMP crr:racno cpoxoBere u ycnoBucra, 3arJIerHrIJlH B AonoBopa.

3. Aro Hn 6r.{e Bb3JroxeHo crpotrrercrBoro Ha ropenocoqeHru o6eKr, ce 3aAbJrr(aBaMe

aa cna3BaMe AeftcrBau1ure B crpaHara rexHuqecKfi HopMIt H craHAaprll, orHacruu ce Ao

crpoHTencrBoro Ha o6erra, KaKro H HopMarHBHure H3Hcr(Banns no 6e:onacHocr H xHrr{eHa Ha

Tpyra, noxapHa 6e:onacnocr, 6e:onacsocr Ha ABuxeHMero u ApyrH, cBbp3aHu cBc crpoHrencrBoro
Ha o6eKra.

4. 3aearaaue, qe aKo o6urecrBeHara noptqKa 6rae cneqeaesa or Hac, Hacrorulsro
flpegroxeune u1e ce cqr.rra 3a c[opa3yMeHue MexAy Hac r Bt&'roxlirerr, Ao noA[r,rcBaHe r,r BJrH3aHe

B Crrna Ha AoroBop.
Ilpn.iroxeu ur :

l. Ko,rHqecrseHo-crofi HocrHHTe cMerKH;

2. Anatuzu Ha eA[Hx.rHr.r \eH 27 6pfl,.

lara:01.05.2018r. IIOAII,IC U IETIAT .....
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