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ДОГОВОР 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

№ Д-28/05.06.2018 г. 

 

 

Днес, 05.06.2018 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. „ФОРУМ-49” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, 

ул. „Христо Ботев” № 140, ЕИК 123562647, представлявано от Иван Иванов – 

управител от друга страна, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

 

на основание чл. 183, при условията и по реда на чл. 112 от ЗОП и Решение № З-

257/04.06.2018 година за определяне на изпълнител на Кмета на Община Гурково се 

сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното: 

  

 

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава срещу 

заплащане надлежно да изпълни предмета на обществената поръчка, а именно:         

„Извършване на строителни и ремонтни дейности на обекти от инвестиционната 

програма на община Гурково за 2018 г. за обособена позиция № 6 „Изграждане на 

мини футболно игрище в с. Паничерево, общ. 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 60 /шестдесет/ 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. 
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ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  е в размер на 51 968,50 лв. (петдесет и една хиляди деветстотин 

шестдесет и осем лева и петдесет стотинки) без ДДС или 62 362,20 лв. (шестдесет и 

две хиляди триста шестдесет и два лева и двадесет стотинки) с ДДС. 

 (3) 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. 

(4) 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. 

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

сметка - приложение към настоящия договор. 

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

превод от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, както 

следва: 

IBAN BG26UNCR76301074984133 

BIC UNCRBGSF 

при Уни Кредит Булбанк АД 

(7) 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) Авансово плащане - в размер на 30% от стойността на договора  

по чл. 3, в срок до 10 календарни дни след започване на строителството на обекта и 

след представяне на фактура. Авансовото плащане се приспада от окончателното 

плащане. 

(2) Окончателно плащане – в размер на остатъка до достигане на 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: 

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

видове СМР по одобрени цени; 

- документи доказващи произход, качество и съответствие на влаганите  

материали; 

- представяне на оригинална фактура за окончателната стойност на дължимата  

сума и съгласно клаузите на договора и  

- наличие на финансов ресурс от страна на Възложителя. 

 (3)  От окончателното плащане се приспадат всички суми за неизвършени СМР и 

дължими обезщетения и неустойки, в случай че има такива. 

(4) 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.  
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(5) Разплащанията по ал. 4 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.  

(6) Към искането по ал. 5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да 

е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.  

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

плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.  

 

ІV.ТЕХНИЧЕСКИ КАПАЦИТЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 
Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури за своя сметка оборудването, 

което му е необходимо за изпълнение на предмета на поръчката.  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да получи при качествено, точно, пълно и навременно изпълнение 

уговореното възнаграждение, при условията и сроковете на този Договор; 

2. да получи част от цената по настоящия Договор, съответстваща на 

извършените работи, когато по-нататъшното изпълнение се окаже невъзможно поради 

причини, за които СТРАНИТЕ не отговарят; 

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; 
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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; 

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. 
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Чл.8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява своевременно 

задълженията си по настоящия Договор. 

(2) Спирането или задържането на плащания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на 

този Договор, или спорове между СТРАНИТЕ относно прилагането или 

интерпретирането на Договора, не могат да бъдат основание за забавяне или 

прекратяване изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен по 

предвидения в Договора ред. 

(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спре да изпълнява задълженията си извън 

предвидените по този Договор случаи, той ще носи отговорност за настъпилите вреди 

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и няма да има право да претендира за каквито и да било 

обезщетения от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по каквито и да било причини. 

Чл.9.(1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от работите и по-

нататъшното изпълнение на Договора се окаже невъзможно поради причини, за които 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговарят, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право 

да получи възнаграждение в размер само за изпълнените работи. 

(2) В случаите на ал. 1 констатациите за изпълнените работи се оформят в 

протокол от комисия, включваща представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на база действително извършеното. 

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър 

търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на изпълнението на 

този Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими технически 

стандарти и норми, закони, подзаконови нормативни актове, и др., касаещи 

изпълнението на Договора. 

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ във всяко отношение е длъжен да се съобразява със 

законите и подзаконовите нормативни актове в страната, и освобождава Възложителя 

от санкции и отговорности, свързани с нарушения, допуснати от първия при или по 

повод изпълнението на този Договор. 

Чл.12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изцяло отговорен за осигуряването на 

здравословни и безопасни условия на труд на своите работници и служители, съгласно 

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 
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възложителя заедно с доказателства, че са спазени условията по чл. 66, ал.2 и 11 от 

ЗОП. 

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е  длъжен да извършва за своя сметка през цялото време 

за строителство следните дейности и разходи: 

1. Обезопасяване на строителната площадка; 

2. Сметосъбиране и сметоизвозване до сметище; 

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен  да поддържа валидна застраховка 

професионална отговорност съгласно разпоредбата на чл. 171 от ЗУТ и  чл. 5, ал. 2 от 

Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 

строителството /ДВ бр.17 от 2004 год./.  за имуществена отговорност за вреди, 

причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на 

неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията 

му по настоящия договор. 

Чл.14.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако 

при извършването на СМР е допуснал отклонения от нормативните изисквания или е 

нарушил императивни разпоредби на нормативните актове. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

задължава да отстрани за своя сметка допуснатите отклонения в срок, посочен от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Под отклонение страните се разбират да тълкуват всяко 

необосновано по надлежния ред неспазване на техническата спецификация и 

използваните материали. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за негова сметка всички 

появили се дефекти по негова вина в рамките на гаранционните срокове, като започне 

ефективното им отстраняване на място в срок от 5 (пет) календарни дни след 

получаване на Уведомително писмо от страна на Възложителя. 

Чл.15.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР се задължава да 

не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън 

границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора. 

(2) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната 

алинея, то възстановяването им е за негова сметка. 

Чл.16. Привличането на подизпълнители за извършването на отделни работи, 

става съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За извършената от подизпълнителите 

работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за своя. При непосочване в офертата на 

подизпълнители, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не използва такива. 

 

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; 
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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. 

8. да не приеме изпълнение, ако то не съответства в значителна степен по обем и 

качество на изискванията на Техническата спецификация – приложение към настоящия 

Договор, и не може да бъде изменено, допълнено или преработено; 

9. да търси от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за вреди, в случай на 

констатирани такива, поради неизпълнение, забавено изпълнение, както и неточно, 

непълно или некачествено изпълнение на негови задължения по този Договор; 

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и неговите представители имат право да отстраняват 

от строежа работници и служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и наетите от него 

подизпълнители за неспазване на правилата и нормите за безопасност и здраве при 

работа. 

Чл.20.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да спре изпълнението на 

Договора, когато са налице обстоятелства, поради които същото е било невъзможно - 

Непреодолима сила, както и други случаи, които не могат да се вменят като вина на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респективно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, имащи пряко отношение към 

изпълнението на Договора. 

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

отстраняване на пропуските и/или недостатъците в изпълнението, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

има право да развали Договора. 

Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да одобри фактурите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако те са надлежно оформени, и да 

изплати уговореното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размера, при условията и 

сроковете на настоящия Договор. Изплащането на възнаграждението не освобождава 

Изпълнителя от отговорност за скрити дефекти; 

2. да приеме изпълненото по Договора, в случай че изпълненото отговаря на 

изискванията на Техническата спецификация – неразделна част от настоящия Договор; 

3. да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ безпрепятствен регламентиран достъп до 

всички налични документи, касаещи  изпълнението на Договора; 

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; 
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9. чрез свой представител/и да преглежда, да дава становища и да приема по 

реда, предвиден в настоящия Договор, изпълнението на възложеното с него или други 

документи или информация, свързана с това изпълнение; 

10. чрез свой представител да участва при подписване на приемо – предавателни 

протоколи при приемане на всяка част от договореното по договора. 

11. да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието и информацията, необходими 

му за качественото изпълнение на дейностите по настоящия Договор. 

Чл.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава при спиране на работа и замразяване на 

Обекта по негова вина, да осигури опазването и съхранението на монтираното 

оборудване - собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и извършените до момента СМР за 

своя сметка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ завършените и приети 

по надлежния ред СМР към момента на спирането. 

 

VIII.КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО 

 

Чл.23. Извършването на СМР, както и всички строителни продукти за 

извършването им, следва да бъдат по вид, качество и стандарт съгласно Техническата 

спецификация, както и всички приложими законови разпоредби.  

Чл.24. Контролът на качеството на СМР и на строителните продукти се 

извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощени от него лица. 

Чл.25. По всяко време в хода на строителството ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 

на достъп до строителната площадка за контролиране на качественото изпълнение  на 

СМР, както и да изисква: 

1.Писмени и устни обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговите служители и/или 

подизпълнители по въпроси, свързани с изпълнението на СМР; 

2.Всички данни и документи, както на хартиен носител, така и в електронен 

вариант, за целите на упражняването на контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

(включително копия на документи, извлечения, справки, доклади и актове по 

изпълнение на договора и др.)  

Чл.26 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ проверява извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

работа и го уведомява за всички установени дефекти на СМР, както и посочва срок за 

отстраняването им.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани дефекта в дадения му срок.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря и за дефекти на СМР, които поради естеството 

си не са могли да се открият към датата на съставяне на съответния Констативен 

протокол или се проявят по-късно. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска отстраняване на дефекти и да 

упражни правото си да потърси гаранционна отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

гаранционните срокове посочени от последния в Техническото му предложение. 

Чл.27 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши всички изпитвания, които са 

необходими, в хода на строителството и след неговото приключване, като спазва срока 

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. 
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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 2 598,42 /две хиляди 

петстотин деветдесет и осем лева и четиридесет и две 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 

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 
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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 

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.  
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(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.    

(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; 
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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; 

       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. 
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(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. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 140  

Тел.: 0888/337776, 042/266105; 

e-mail: arhinginering@abv.bg.  

Лице за контакт: Иван Иванов 

(3) За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по 

куриер; 

3. датата на приемането – при изпращане по факс; 

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е 

изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе 

средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените 

адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми 

другата в писмен вид в срок до 5 (пет) дни от настъпване на промяната. При 

неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, 

ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация 

и на посочените лица за контакт. 

mailto:gurkovo_obs@abv.bg
mailto:arhinginering@abv.bg
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(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:          

 

ИВАН ИВАНОВ /П.П./ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО 

 

 

 

НАДКА МИХАЛЕВА /П/ 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

ИВАН ИВАНОВ /П.П/ 

УПРАВИТЕЛ НА „ФОРУМ-49” ЕООД 

                       

 

 

 

Съгласувал: /П/ 

/адв. И. Тодорова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД.                          



TEXHLIq E C KA C rI E UI,I @ I,I KAIII,I.fl
3a 06uecrBeHa flopl,qKa c ape.EMeT:

..I4rnr,punane Ha crpolrrenHl,I n peMoHTHr.r aefinocrrl na o6errr,r or rrHBecrr.rrrlroHHara
nporpaMa Ha o6uluHa fypxoeo :a 201 8 r. IIo o6oco6eHa nosrrUu, Ne 6: ,,l,Iarpaxgane na

uunu tfJr6omro rrpu le B c. flaHu'repeBo, o6u. fyp(oBo".

r. OBIIIU BEJIEXKII
1.I. [Ipe4ruer:
flpegverrr Ha o6oco6eHara no3r.rqltx e x:6op Ha r,r3nGlrHHTeJr 3a r,r3rpo(qaHe Ha

uunu rfyr6o:tro Hrpr4ule B c. flaHlrqepeBo, o6ut. fypKoBo c piBMeprr 40/20 u.

2. HOPMAT'IB'I
B rexnu.{ecxrare ctteur(bllxeuluu ce olpeaeJlrr rexHI4qecKHTe I{3LIcKBaHI.I, K6M

cTpoI.rTeiIHLrTe flpoay(Tn Il TexHHTe xapaKTepHcTrrKrr, Ko]rTo npor,r3TuqaT oT cT,rIecTBeHuTe

r.r3r.rcKBaHr.l, K6M cTpoexuTe. flpuraranero Ha TexHr4qecKr.rTe cfleur4(br.rKarlvw cTaRa v R

ctorBercrBr-re c H3LIcKBaHurra Ha 6EnrapcKI,ITe 3a(oHoycraHoBeHlr HopMarIrBIt :

o 3axoH :a o6uecrBeHr4Te aoptqKn (3Oll),
.3aKoH 3a ycrpoiicreo ua repuropuxra u uapeg6r.rre, 6aaupanu Ha Hero;
o Hapea6ara 3a ctlllecrBeHlrre LI3ItcKBaHus L oLIeHrBaHe caorBercrBuero Ha

crpor.rrenHr.rre rpoayKrr.r (HC14OCCn)
o 3aronr.r, lpaBr4nuuuu u tapea6u [o orHorrreHr{e 3apaBocnoBHrrre ra 6e:onaqru

ycnoBr.r, Ha Tpya;
3. I,IEJIIN HA CTIEUIIOUKAIIII.fl TA
3.l.O6uu roroxteurs:

Cneqztfuxauuure rrMar 3a uen aa orrpeaenrr craHAaprrrre 3a r{3rr6JrHeHr{e ua pa6o'rure
rrpe,uMer Ha ,4ofoBopa, aa aonlnH.f,T n onpeaeJUrr vt3rlcKBallvuTa 3a MaTeplianfi,
TexHoronr.sra Ha rr3[bJrHeHr4e na pa6orure, Meroarrre 3a r.r3rrr.rrBaHe Ha Mareplra,'Iltre,
MeroaI.ITe 3a oueH.flBaHe Ha (aqecrBoro Ha Ir3[aJrHeHIrre pa6oru B cborBercrBrre cr,c
cTaHAapTIrTe, MeroI[Te 3a IBMepBaHe Ha KoJrr.rqecrBoro rra r43B:r,prxeHure pa6oru no BpeMe

Ha I,t3rIT,JrHeHHe Ha ,4OfOBOpa.

B cnyvafi. ve n cneqaQnrartrr{Te H ocraHaJrrrre aoKyMeHTr.r [o aoroBopa ca H3rrycHarlr
ro4po6uocru. ueo6xogurnlu 3a nlJrHoro pa:6upaue sa aefisocrra xnH qe cbrqecrByBar
pa3n[rrHH H npor]rBopeqauu cu rrHcrpyKrlrrr4, ce npr4nara aeficreauara uopuarurua ypea6a.
B rarr,n c.nyuai, I4:nr,.nnr,rreJlrr Iqe nonyqlr []IcMeHrr l,rHc'rpyxqurr or Br,:roxr,rrena npe4u
ra [po.[6nxu aefisocrra, ugx:loqgafixu Bt3Moxuocrra 3a fiponycKlr r4 HectorBercrBrrr.
3.2. O6uru s3ucrBaH[r 3a KaqecrBo n pa6ora:

Bcu.rxu uarepuaJrr.r, Kor.rro ce Brarar rlp]r r.r3ntnueurrero ua CMP, clopea ycnoBurra
Ha aoroBopa rps6na 4a 6r,qar uoBrr [poa].KTr4.

Bcsxa aocrasra Ha Marepr{arnu u o6opyanaue Ha crporrrenHara rrJrorrlaaKara r.rJrr{ B

c(naroBere na tr4gnulrurelq, ra 6:'Ae lpnapyxeHa crc cepru(fuxar 3a KaqecrBo B

ctorBercrBue c onpeaeneHr4Te rexHr,rqecKr.i craHAaprrr, cnequQlrrarluu a.:ru o4o6peuu
Mocrprr u Kara:ro3rr rr AocraBeHxre Mareprranu Aa 6:sAar BHrrMareJrHo cbxpaHrBaHlr ao
BlraraHero uru n pa6orure.

Bcuurr.r npora:neaeHr4 npoalror,r ulu o6opyanane, 3a Korrro ce Bb3HaMeprBa aa 6raaT

BJIoxeHLI n pa6orure aa 66aar aocraBeHr4 c Bcr,rqKr,r neo6xoarauu axcecoapu, tlrrcaropr u
aeraitttu, rfacouuu qacrrl, [prrapyxeHu c HaptqHIrIII-I 3a eKcnroararlrl.s H no,4rpr,xKa, Kbaero
MOfaT Aa Ce npHJroxar raKrrBa.

fapaHuuure 3a Ir3[6JIHeHLIe Ha [porr3BereH]rre rrpoayrTrr a o6opyanane 3anoqBar aa
Texar or ,qarara Ha npueMaHe ua o6exra H BbBexaaHero My B eKcnJroararllu.



3.3. Kara,rosu H rrperropbr(rr Ha rrporr3BoArrreJrure
Tosa ca KarilJro3lrre, I,IHcrpyKlrl.rxre x npeflopr,Kr.rre (rexuoloruuur.r xapra) na

llpou:rograrera rro orHorrreHrre Ha Marepr.ra:r, o6opyABaHe r{nu npoAy(T, onpeAeJreHr.r B

clorBercrBrre c rexHuqecKure craH,qaprr{, rfusuuecrure napaMerprr, TexHrrqecKr,rre

xapaKTepHcTIrKL I.t I43XOAHIITe AaHHI.I IiJTLI TeXHOJlOrlrrra 3a noraraHe I{JTL MOHT[D(,

caxpaHeHrre, 4erafiru lr np.
Taruna npenopr,Kr4 t4 r4HcrpyKquu ne ocno6oxaaear tr4gnu r reJur, or Kor{To rr na

6u,ro or HeroBrrre aoroBopHu 3aa6JrxeHru rr rapaHrluu 3a KaqecrBo. Tax[sa Kararo:u ue
6r,4ar e cborsercrBr,re c onpeaeneHlrre craH,4apru H rl3ucKBaHu.s sa cnequQuxaqvflTa u ca

lpeaMer ua o4o6peuue or Bs:.roNurerr.
Mocrpu rr KaraJro3u
Toea ca Mocrprr Ha Marepuanu r4Jrr,r KaraJro3rr Ha [polr3BeAeHrr [poAyKTr{, ra6ruqr.r,

xouro I4:ul:ururenrr npe.acraBr ra o4o6peune or Bl:roNurels.
Mocrpure r,rJrr4 KaraJro3rrre ce flpeacraBrr c ([ororonue ua ceprurflrxar 3a KaqecrBo B

clorBercrBlre c rexHlrqecKl{Te craHAapru u (boroKoflue 3a cborBercrBr.re c LI3[[TBaHIrrra 3a

noxapna 6eaonacuocr.
4. CTAH.(APTTI
4.1. Texsuqecxrr crauAaprtr

Karo rraunuu1nr 6r,rrapcrure craHAaprr4 u parnope46ure na 3axona 3a HaulroHiulHara
craHAapru3aurs Br4Hilru ue 6r,aar cnagganr.r.

o E,4C :a BrraraHuTe Marepuanu, r.r3[lJrHeHuero ua pa6orure, r43rILIrBaHIrrra Ha

MareprraJrrrre, npr4eMaHe Ha rr3rrb;rHeHr.rre pa6orlr rr Ha aocraBeHuTe Mareplrairl rI
o6opyanane.

o III4IICMP 3a ctorBerHr,rre nugone pa6oru
I,lsnorgsaHero Ha apyru oi[lrquaruu craHAaprr,r, ocr.rryprBarrl]r erHaKBo u:ru no-4o6po

KaqecrBo B cpaBHeHrre cbc craHAaprr.rre u pa-anope46ure yroqHeHu B Hacrotulara rptxHa
.rIoKyMeHTarIur, Morar aa 6rgar npuera cnea flpeaBapr.rrenHa flpoBepxa or BagroNrlrers 14

rrEcMeHoTo rtry o4o6penue
5. MMI,IHI,ICTPATIIBHA CIIEUI,IOIIKAUI,I.fl

flpu rl3nrlnenue Ha 3aaaJrxeHr4rra cr{ rro rasa o6uecreeHa rtoptqra H:ntnHarerqr
CJIC.{BA AA CTIA3BA:

5.1. Er,rrapcnoro 3ar(onoaareJrcrBo cBrp3aHo c aeftsocrzre uo raru o6uecrBeHa rropbqra,
MexAy Kor.rro 3arona ga o6urecrseHure nopr,qru4 (3OII) u [oA3aKoHoBrrre HopMarrrBHrr

axroBe no HeroBoro rrpunaraHe, 3aroua sa ycrpoficrro ua repuropuxra (3YT), Hape46a Nr 3
or 31.07.2003 r. 3a cbcraBrue Ha aKToBe L lporoKonu rro BpeMe Ha crpol,ITe.]IcrBoro,
Hape46a Np 2 ot 22.03.2004 r. :a ur,rnr,ruarHxre rr3xc(BaHlr, 3a 3apaBocnoBnu u 6egonacsu
ycnoBr{, Ha rpya npr,r rr3BbprxBaHe Ha crpoLITenHLI H MoHTiDrGrr pa6oru, Hape.46a N 2 or
31.07 .2003 r. 3a BtBexAaHe B eKc[JIoaraII]L Ha crpoexl4Te B Pely6nl.rKa Ecnrapl4, I'I

MHHHM,IJIHU fapaHrIHOHHrr CpOKOBe 3a U3nsJrHeHr'I CTporrre.lrHl.t ll UOUTaXUU pa6oru,

c'bop'bxeHr4q rr crpor.rrenHr,r o6exru u BcHqKlr apyru aeiicrnaulu HopMarHBHIt aKToBe B

Peny6.rlrra Eurrapurr, npfinoxr.rMlr xr,u aefigoctl.tre no ra3LI o6ulecrneua nop:sura;
5.2. Il.nau 3a oc[rypflBaHe Ha KaqecrBoro

Ha 6asa opraHrr3arlrroHHa cxeMa Ha rlpolleaypara 3a KaqecrBeH KoHTpon,

H:utlnurenqr qe paspa6orN ceofi co6creeH [JraH 3a ocnrypsBzrHe Ha KaqecrBoro 3a ro3rr

aoroBop.
6. TPYAOBA I,I 3APABHA EE3OTIACHOCT HA PAEOTHOTO MflCTO

Bcuvxu uapeg6lt, ItHcrpyKIII{u x Apyru 3ar(ouoBll aoKylueHrrr 3acrraufi TpyAoBara I.r

3apaBHa 6e:onacnocr ua pa6orunqzre, Kacaeulu lr3rrblrHeHllero ua pa6orare Ha Hacrornlu.f,
o6exr ca :arr,lxeHrre Ha I,lgrs.ngutelq.



I4:nr,.nnutea.gt e A.[bxeH aa ocr4rypu pa6orno o6nex,ro r.r JIuqHrr [peAla3Hlr cpeAcrBa,
Karo rI{ c6o6pa3u csc crequrfurara ua pa6orure [3[6rHsBaHr,r or pa3nr,rrrHr.rre pa6orHr.rrlr4.

tr4ur,mrarersr ue [rHcrpyrTr4pa pa6ornuqure r4 cnyxr,rreJrrrre cnopea r{3r{cxBaHurra Ha

Hape.q6a Ns 2 or 22 uapr 2O04r - za MrrHnM,rJrHrrre s3LtcKBaH q 3a 3apaBocnoBHrr r,r

6e:onacnn ycnoBH, Ha rpyn nplr r.r3Br,prxBaHe Ha crpolrreJrHl,r u MoHTor(HIt pa6orrl. flpll
H3no,l3BaHe Ha Marrrr4Hr4 H cr,opbxeHru ua o6erra, pa6orHrrur{Te rpr6na ga 6r,4ar
IrHcrpyxrupaHu 3a pa6orara c rsx. He ce Aonycxa c Marrrr,rH[Te H ctoptxeHrrrra Aa pa6or.[T
nexra,rutfuuupaHu pa6orHrrqfi. Bcuuru 4nraNequ ce qacru Ha Marlr.rHure rpr6Ba aa 66aar
.[o6pe 3aKpeleHrr, floKprrrn l.r o6e3onaceHu. Ererrpuuecxu're MarrrrrHrr rpr6Ba Aa 66Aar
3a3eMeHIl.

Bcuuxa pa6oreulu u noceulaBarqu o6erTa rpr6Ba Aa Hoc.f,r (acrr.r.

T.OTIA3BAHE HA OI{OJIHATA CPEAA
flo epeue Ha rl3rr:bJrHeHr4e na CMP I43n6rururensr rpt6na aa cna3r, BclrtrKlr

r.r3r.rcKBaHuq na Koltnereu'rgfiTe BJIacrIl IrMaIq[ orHoIrIeHIle KbM Bbrlpoc[Te cB6p3aHIr c

orra3BaHeTo Ha oKoJrHaTa cpeaa. cneulranHu MepKl rpr6na 4a 6raar egerr4 aa ce r436erHe

pa3nr{BaHe Ha ropxBo. x}rApaBJrrrrlHa TgrrHocT, apyrl{ B6rneBoaopoall u pa3TBopr.rTenr,r r, .4p.

oflacHr.r oTna.4arlu. oTnaaI,rluTe rrle 65aaT aenoHr.rpauu 6eronacno ra(a qe aa He ce 3iMbpcrT
IOqBHTE, NOAIIOqBCHHTE BOAIT XNU BOAHI-ITE NJIACTOBE.

]4:nt.irHurerqr e orroBopeH 3a o[a3BaHe Ha crpol{TenHara rlJrorqa.4Ka qr.rcra rr 3a

BT,3craHoB.{BaHe Ha oKoJrHara cpe4a. flo BpeMe Ha rr3rrbJrHeHr,re na pa6orure I,lsnt:tuurergT
nocrosHHo xre na3r,r o6erra noqucreH or crpouTeln]r fi 6fitosu ornaarllu. Bc[.Ixu
Marepua:rr{ ira o6exra ue 6raar crnaarlpaHlr noapeaeHo, a npu 3aB6prxBane Ha pa6orrare
I4sntrHrrersr oKoHrrareJrHo ule noqrrcrr.r o6erra u ue orcrpaHrr Bcurr(H BpeMeHHu pa6oru u
cr,optxeHlrr, Iue floql{crl,t I.I B63craHoBIr sao6uxan uara oKoJIHara cpeaa or r]rerr.r

[por.r3Trrqauu or Herosara aefiHocr.
S.CTPOIITE,IHO MOHTAXHII PAEOTI4
I4:rpaNgaHero Ha Mr.rHu t|yr6omo rrpuure B c. flanuuepeno, o6u1. fyprono, BKJIIoTIBa:

- noarorBrrrerrHu pa6oru;
- xo$paxnu pa6oru;
- 6eroHonu pa6oru;
- [oJraraHe Ha HacTIr.]IKa oT I.t3KycTBeHa TpeBa;

- orpaaa 3a tfp6o:rro r4rpuUle;
- OCBETJTCHHE:

tT. Ha[MenosaHue na CMP Mrpxa Ko,ruqecrso

I I4lron, naronapBaHe 14 r.r3Bo3BaHe ao 1 rcv lr3 1415.00

1 Hanpana xodpax 3a r.rBrrqHlr ocHoBu u2 96,00

J .Ilocraexa rr MoHTIDK apMrrpoBKa KI 540,00

4
,I{ocraexa !r flo]raraHe 6eron B 15 :a ueu.rHr.r

OCHOBI,I
u3 36,00

) ,Ilocrasra na peqna 6a,racrpa rnl3 320,00

6 flocraera u floraraHe qarc,l - 5 cu u3 40,00

7 ,I[ocraaxa n [oJraraHe nscrr -5cu u3 40,00

8

locraera u noJlaraHe Ha HacrIlIKa or
rr3KycTBeHa T peBa c rroaJroxKa oT reoTeKcTlIJI H

Br.rcoqrrHa Ha BJIaKHoro 40 uu cpasvepranane r.r

nanHex oT KBapqoB rIscT,K r,r ryMeHr.r rpaHynr,r

v2 800,00



9

locraaxa u MoHrax Ha orpana 3a $yr6olen
repeH c Mpexa 3eJreua c flBI-{ norpurue,
Ae6etusa 4 MM, r4 BucoqrrHa H - 4u. C
norrHHr(oBaHlr crr,:r6ose BeprxKzrnHo 80160/4 u sa
pa3crornrre 2.80 c euco,r Ha 416 u u
xopr43oHTanHrr pa3rrsHKr{ 3a }.KpelBaHe Ha

crrr6oee 6014013 n g.sa peta

vr2 480,00

10
locranxa u MoHTax Ha [oJll4err.rneHoBa Mpexa
H:2u l:a g rfyr6o:ruu rparu u2 80,00

1l
.{ocranxa u MoHTiD( Ha MerarrHu $yr6onuu
Bparr.r c Mpexa 200/300

6p 2,00

12

.{ocranra a MoHTax Ha MerarHlr en.crr,.n6oee c
H : 8 u no 2 6p npoxexrpolr,en.npoxexrop
LED l00W na cru6

6p 4,00

Hacrulxa- nJrorla.qKara ra 6rae rl:rrtrHeHa c E3KycrBeHa 'rpeBa 3a rf1,r6ol c
M}IH}IMAIIHI,I II3I,ICKBAHI,I' K6M TPEBATA KAKTO CIC.IBA:

) 3arqurna orpa.qa- orpaAara rro flepr4Merbpa Ha rlrpuuero 4a ce pa:pa6oru or MerzrJrHa

Mpexa c PVC norpurue 4rrr.,o6rqo- 480 u2 u rroJrr.reruJreHoBa Mpexa c Br4coquHa 2lr. saa

Qyr6o:rnure Bparr.r c o6uro 80 *2. Ioquuxonauu Beprr,rKanHr4 cru6ore, 6ox4r,rcanu n
:eneno, 80/60/4 Ha pa3croqHue 2,80 u.- 26 6p. c Blrcoqr.rHa 4 u' u 16 6p. c nucovuua 6 n',
crtnBarrlrr B6pxy r.rBr.rqHri crouano6erosonu tfyugalreuru u xopr,r3oHTirnHr,r pa3rr6HKlr 3a
yKpe[BaHe Ha crr,n6osere 60/4013 s aeapeAa. Aa ce npe.qBlr,qfi eAHa BxoAHa Bpara c 901200.

) Bparu:a Qyr6on na orxprrro- 2 6p. v,uuu <[yr6onur.r Bparr.r, npaxoBo 6osA canr s
6.{r Ilsrr c pa3Mepa 300/200 cM, c KpenexHu eJreMeurrr 3a MoHTr.rpaHe Ha rurereHa Mpexa or
100% PE, UV cra6u:ru:upaHa, :a ynor:pe6a Ha orKprrro, c.{e6eruna Ha Bbxero uuu. 6 rrru.,
6.rrr rrsqr pr pa3Mep Ha ororo KBaapar, HaqrrH Ha cflJllrraHe- qpe3 B!3nr4.

} OcserreHue- 4 6p. lreramtr er. cm.n6ore, 5osaucast B 3elleHo, c suco.tHHa 8 M.

/Ql20l, c no gaa 6por en. npoxeKropa LED 100W na sceru cr6r6.

Blrco.ruHa Ha B.'raKHoro Mrzn .40 ulr

Huurxa Mouotf u:ruo BnaKHo or Ilorzettleu, xou6atragzr or
IBe r.rJru Tpr4rIBeTeH Mareprran, c .[Apo oT cn[paL'roBr.raHa

Hl.rrrrxa r4.rrt V o6pasua ( U - o6palra) $opua unu apyra
HecMaqKaBanla ce Soprtla na rpneHo BnaKHo

Terlo ua cHoroBere He no ua,rxo or 1300 rp/rrl2

OcHosa Jlarerc, ur.rn. 1.000 rp./ u2

floculxu rr.sctK - ulrx - l3 rr-
fpauynu - uuu. 5-7 rr.

frcrora uzH. 11 000 dtex ( 6oaa /rra2)

I-lneroycrofiulreocr Creres 7

floxopoycrofivunocr K:rac 1

UV - ycrofi.rrrnocr r.rllu. 6.000 qaca



9. TIPIIEMAHE HA PAEOTATA.
flpueuaue Ha rr3rrbJrHeHr{ero na CMP nte e carJlacHo KpLITepnHre 3a KoHrpon }r

npueMaHe ua 4efiuocrure, flocorreHl.t B [poeroo-AoroBopa rr B aeficrBalrara HopMarI,IBHa

yper6a, fipunoxrrMa 3a caorBerHr4re BHroBe crpouremru pa6oru.
Crpoure;rHo - MouTaxHrrre pa6oru rpr6ra 4a ca:
. rl3nr'rHeHu ctnracHo o4o6peuara KC s ur,reH o6eM;
. rrpeMr.rHaJrrd ycflernHr,r Lt3rr:,z'rBarus (rr4ero e npu:roxulro), yAocroBepeHo c

aoKyMeHT, rr3aaaeH or KoMrrereHTeH opraH LI npruoxeH Kt,M AoK)'MeHTaIIr4rra 3a

npeAaBaHe ua o6ex'ra;
. flPHETI.I C IOAIIICAHI,I AKTOBC 3A NPIIEMAHE HA H3IbJIHEHI{TE CTPOI'TCJIHO_MOHTDI(HX

pa6oru.
HeKaqecrgeHo LI3BtpueHIrre pa6oru u HeraqecrBeHr{Te Marepr,rarr4 14 r.I3aeJILu rle ce

Koprrrrrpar 14 3aMeH.,rr 3a cMerKa Ha I43nr,ffrure:rs cr,ulacHo ycraHoBeHoro B flpoexTo-

aorosopa :a o6uecrBeHa rropbqKa
IO.IOXAPHA BE3OTIACHOCT

I4:urmrrarensr rpt6r,a ga crra3Ba r.r3ncKBaHrrrra ua Hapea6a Ir-1971 3a

crpot.rreJlHorexHl,tqecKlrre IIpaBIrna a HopMI,r 3a ocurypcBaHe na 6eeonacuoct fipu floxapu u
lpeanpneMe ncr.rqxr,r neo6xoarrMrr rrpeBaHTr.rBHI4 MepKIr, 3a aa rlpeaorBparu r.rt6yxnanero na
noxap Ha pa6oruara flnouaaKa r]rr.r B c6ce.{Hn na o6erra crpaar,r. I4anr,ruuletnr rptdr,a ra
oclrryplr aocrarbqHo o6opyanaHe 3a rroryuaBaHe Ha eBeHTyaneH noNap. He ce pa3perrraBa

HTTKaKBO ropeHe Ha oTnaa6III{ I.IJII{ OTJIOM(II.

h3nr,nHlrre,rqr rpr6na ne4uara aa flonaae cLtfHiIJI 3a rpeBora Ha MecrHltre BJracrr,r, B

c.:ryuaft ue rlMa onacHocr or noxap n;rr4 eKcnJroaraqu.r e pafiona ua o6exra. 3a ra
npe.qorBparn fiorBara Ha floxap uru eKc[]ro3r.rr, u3[6JrHETeJ]rr rpr6na 4a ynpiDrurBa
npeilrra3urr MepKr{ 3a 6e:onacnocr u rpa6na Aa ce npr.ra:r,pxa Kr,M BcI{qxrI I,IHcrpyKIIIr[,
II3AAAEH}I OT MECTHIITE BIACTI4.

1T. TIJIAH 3A EE3OIIACHOCT TI 3APABE
Onacnocrure, rouro 6nxa MorJlI{ aa Hacr-sflcr IIpH IBntnHeHI,Ie Ha fipeaBlraeHlrre 3a

r.r3BtprrrBaHe pa6oru, r ctorBercrBr4e c orleHrurre Ha pr.rcKa, rqe npot3xoxrar or:
- naaaHe oT BLIcoqI4Ha;

- aeror4o6urua snoaony(a - npu rr3n6nueHr.re Ha rpaHcnoprHr.r r.r roBapo-pa3roBapHu
pa6orn s paiioua ua o6exra;

- HenpaBrrnHo cTl,rBaHe r{ y,uprHe - [pe3 BcIIq(Ir eTanfi;
- flpecunBaHe - [pe3 BcxqK}r eTanr4;

- apyrH onacHocrll.
Ocnonnu oprauu3arrrroHHrr MepoflprrflTrrs no 3EYT

flpu urer,punaHe npeaBLIAeHI{re pa6oru aa ce cna3Bar Bcl{qru{ LI3I.IcKBaHIU

3AJICTHA]'II4 B :

- Hapeg6a Ns 2 or 22.03.2004 r. 3a MrrHr.rMzlJrHr,rre u3r.rcKBaHr4, 3a 3ApaBocnoBHI.r l-l

6elonacnu ycnoBru Ha rpya rrpr.r rr3BT,prxBaHe Ha crpouTenHrr a lroaraxnu pa6oru.
OcHonHure, 3aal:rxlrrellHl Mepoflplrrrll, 3a BcI.ITIKLI cneqllaJlHocrlr ua o6erra ca:
- BcurrKrr pa6ornuqu Aa 6rAar cna6aenr.r c neo6xoauuure rw.r*rl ape.qrla3Hll

cpeacrBa rr pa6orno o6rex,ro;
- He ce .{oflycrar na pa6ora pa6orHurrlr, Kor4To He ca }rHcrpyKTxpaHu 3a KoHKperHuq

au,4 pa6ora u pa6oriro nrxcro;
- He ce aonycKa pa6ora c rexHrqecKr,r HeH3npaBHH cr,opbxeHlrr, MiltulrHLt rI

r.rHcTpweHTr.r;
- aa ce aorrycKa u3[oJr3BaHeTo czrMo Ha r,r3[paBHr,r Marr]rrHrr r.r r{HcTp),aneHTH, gbc

cTeIeH Ha 3aIII[Ta, oTroBaprula na x,raca na pa6oTHaTa cpeAa;

5



- BceKr.r lt3rrbirHr4ren (nolr.rsnanHrrTen) ce rplrxx 3a 3EyT Ha cBOq cbcraB, 6e3 Aa
flpeql HJlr{ cr,3aaBa flpo6neMr,r Ha ocTaHar'rHTe;

- 3a Ir3[6JIHeHHe Ha BCeXU BUA pa6oTa, CBbp3aH C OIIaCHOCTXTe, yCTaHOBeHIt C

oueH(aTa Ha prrcKa ce r43foTBrT uHcTpyKrlrlu. r.r3r.tcKBarlr ce rlo qn.16, T.l-B fl no qn.l9 oT
Hapea6a Ns 2122.03.2004r. I4ucrpyrul.rure ce flocraB.,rr rpaftno ua gocmflHr.t 14 Br4aHr{ Mecra:
12. II,IHEEH |PAOI,IK 3A I-,I3TIbJIHEHI,IE HA CMP.

Bceru yuacruuK B Hacrorrrlara o6qecreeua rroplqKa cneABa Aa rrpr.rJroxrr rGM
Texnuqecroro flpeanoxeHrre nogpo6en lnHeeu rpaQlrr 3a r{3rrtJrHeHrre Ha [peaBr.raeHr4re
CMP c rpu:roxeHa Ar.rarpzMa Ha pa6oruara pr,ra.

JllrHefiHfisr KaJreHAapeH n-nan e rpa<fux 3a r[nr,JrHeHr4e Ha KoHrperHr.rre crpourenHu
pa6oru, rofiro rpr6Ba Aa npeur-r3r.rpa c:r,orBerHrrre ,{efiHocrr.r, rro Aarr.r, pa3flpeAeneHr.re Ha
qoBerrrKr,r LI TexHurIecKIl pecypcu LI T.H., (lxro I.I Aa e c6o6pa3eH c rexHo-[orfirlHara
nocneaoBareJlHocr Ha crporrrenHlrre flpouecr4. Ka:reugapuurr [raH cneABa aa [oKa3Ba
rrocJreaoBaTeJrHocTra, lpoabnxr.rTenHocTra x pa3[peneneHrreTo BT,B BpeMeTo Ha
npeABu.{eHHTe pa6oru Ha eceru nogo6err u ua o6ex'ra Karo rlr:ro. Jlunefinusr KaneHlapeH
nlau rpr6ea aa e nplr.4pyxeu c luarpalra Ha pa6orHara pr,ra. B rpaor4Ka 3a Bc.f,(a e,[Ha
ortepaullr, oflucaHa n KCC :a o6exra c:reaea Aa ce flocoqu HopMa BpeMe, BpeMero 3a
HeftHoro lr3rrr,JrHeHlre! KaKTo 14 6poxr u KBanu(bllxarrrsra na neo6xogNMl{Te crpollrenHrr
Haeru JrHrIa 3a Bc.,rKa eaHa orrepaulu lr o6uure 3a [poeKTa qoBeKo.4Hr.r. B rpaQuxa
yrracrHxKtT cneaBa aa rocoqlr u 6por u nuga ua neo6xo4uuara MexaHlr3auu, 3a BcrKa eaHa
or .{efiHocruTe, BKJrroqeHH e KCC. YqacrHr.rrr,r cne.rlBa Aa lrocoqu Kou cMergr.r HopMrr e
LI3rIoJr3BaJI CEK, yCH, Irnu rpyru. flpu ulrornxnero Ha nuHeiiHr.r, rparf ux ra u:lr,luenue
Ha flopr,qKara rps6ea aa 6lae cr,o6pa:eu c lr3xcKBaHuqra Ha rexHr.rqecKr.rre cnequrfuxaquu.

V,aacmuux, ,ru mo -quueen xaleudapeu ruaH no*a3*a mexHoro?uvHd Hecbr-uecmuuocm
ua omde.nuume cmpoumetHu onepa4uu, mexHuvecKoma cne4uQuraqtn unu dpyzu yaloaut,
3ato)teHu e npo4edltpama utu Hopwamuleu doxy.uenm, yputdaul cmpoumerHume npo4ecu,
ce omcmpaHtga.

Rozamo s nped,,toJteHuemo 30 u3nbrHeHue u Hezoaume nputoJteHut yqacmHuKbm e

donycuan BbmpeuHo npomu*opeque, Kacaeulo emanume Ha u3nbrHeHue, eudoseme
deiuocmu, mtxHama nocrcdoeamenuocm, u3noJBaaHume cmpoumerHu pa6omHu4u u
.uexoHu3a4ut, u3no.'BaaHama mexHo-ttozu4 kakmo u dpyzu npomuaopequt, clbp3aHu c
nped.ttoJ{eHuemo 3a u3nbrHeHue Ha nopbqKdma, yyacmHuKbm ce omcmpaHtrca.

Rozamo llpednocrexuemo 3a u3nbtHeHue Ha nopbqKamo He cbomlemcmaa Ha

L{enoeomo npedtoJteHue no omHourcHue ua de uocmume 3a u3nbnHeHue Ho nopbqKoma,
oH?aJ{upoHume cmpoumetHu pa6omuu4u no raatuQura4ua u 6poi, usnotsoaHama mexHuKa
u "uexaHu3a4ut4 apeue+ume npedtolreuun, kaKmo u dpyzu uacmu ua nped.toltceuuemo sa
u3nb.rHeHue, o$epupaHu om yqacmHuKo 6 \oKy eHmume, csbp3aHu c npedto)rceHuemo 3a
u3nb.lHeHue Ha nopbuKama, yqacHuKbm ce omcmpaHtaa.



O6pa:eu J\b4

TE)CIITIECKO IIPBAJIOXEHII!]

3a yqacr e B npouelypa 3a Br3,raraHe Ha o6uecrseua nopulxa c npeAMer:
,,Il:nrpnrnane Ha grpo[TeJlH]r r.r peuonrnn geftHocrrr Ha o6erru or

rrHBecruurroHHara rrporpaMa rla o6rquna fyproro:a 2018 r. no o6oco6eHx noluquu",
sa o6oco6eHa ro3llrl[q: Jlt 6:,,HerpaxgaHe Ha MHHH r[yr6olno flrpfiue B c.

Ilauuuepeno, o6u1. Iyprono".

,{ex.naparop nom,n6am ce mpume u.ueua u dm'crcuocmHomo

,,@opy,u 49" EOO[, rp.Crapa 3aropa LIeaH fanqee neauoe - Vnpaeumea

,1.yBAXAEMII TOCIIO)I(U [I rOCrrOAA,

C Hacrgxuloro npeAcr,rBrrM Texnr{qecKo np"*o*""r" 3a H3n.r,JrHeHHe Ha
o6ulecrnexara nopbqxa c npeAMer: ,,Ilrnrpurnaue Ha crporrreJrrru rr peMoHTHH geiinocru
na oberrx or uuBecrrrqrrouHara rrporpaMa na o6quna lypxoso ga 2018 r. no o6oco6euu
no3nqnu", m o6oco6ena ro3nquq: .Ilb 6: ,,IlsrpaxqAane Ea MHHH Qyr6o.nuo Hrp[ule B c.
Ilann.repeno, o6q. Iyprcono", KbM Koero npnnaraM r.t cJreAHure AoK), eHrrn:

E lexnapaquara no qr. 102 or 3OfI (xozamo e npunoucutrQj
! .{oryueHr:a ynbnHoMorqaBaHe (xozamo nu4emo, Koemo nodaea o$epmama, ne e

?aKoHHunm npedcmoeumen Ha yqacmHuKa)i
X flo4po6eu Jrr.rHeeH KirJreHAapeu rpaQur 3a H3ntrHeHHe Ha Bcuqxta AefiHocru 3a

cTpoexa;
TIACT I

Ilpegloxenue :a Ir3rrLJrHeHIre Ha rlopbrrxara B cr,orBercrBlle c rexHllqecx[Te
cnequQuxaqux rr rr3ucxBaHrrflTa na Br:roxfitenq

1. Cr,r.naceu cr,u Aa v3rl:oItlor qelul o6xrar na nopbqKar-4 cl,rracHo u3LrcKBaH sra Ha
Texnsqecrara cnequ<[uxaqur, [oxyrrleuraqlrma H lt3HcKBaHurra na B.r:,roxr.rre.nr, 6es
pe3epBa [in]r ofpaHr.iqeHr,re.

2. Cpor sa u:nurHeHue e: 60 ( urecr.qecer) KA,TEHAAPHH .QIH.

. 3. flpeg,rarau fapanquoHen cpor:a:
3.1.I4:nr,lneuure CMP: cbrflacao 3a o6oco6eHs nnuqus -llb 6-5 zoOu*u

3.2. flocranra r.ra cbopbxeHr.rr: ta ofiocodeaa nosu4un llblto 6 - 3 zoduau
4, 3agurxanau ce Aa [peAocranar,r ueo6xo4auara AoK),,MeHTaIIHf, 3a npou3xoA,

KaqecrBo r.r cborBercrBue Ha BJraraHrrre Marep[zrnH, H3AaAeHr.r no peAa na 3axoHa ga

TexHr,rrrecxrrre rr3r.rcrBaHr.rfl t<bM npoAyrcTr,rre u ua Hapeg6ara 3a cbulecrBeHHTe H3r.rcKBaHLrs

KT,M CTpOeXHTe k OrIeHrrBaHe Ha CT,OTBeTCTBIeTO Ha CTpOrrTeJrHr4Te rrpOAyKTn He nO-KbCHO OT

noArItIcBaHe Ha fiporoKona 3a AeficrBHTenHo H3BspureHHTeA

!ATA: 1.05. 2018 r. IIo

Koqecmao



KbM CTpOeXITTe I'I OqeH.rBaHe Ha C6OTBeTCTBI'IeTO Ha CTpOI'ITeJIHI{Te [pOAyICrU He nO-KLCHO OT

rroAnHcBaHe Ha npoToKo,'Ia 3a aeficTBI'ITerHO H3BbptxeHHre pa6oTx-

!ATA: 1.05.2018 r. IIOAIII{C u IIEVAT:

luue u @auuw ta

ry &



TIACT II
.[erc"rapaqnn 3a cbrJrac[e c Kllay3rrre Ha [prlroxeuflq flpoerT Ha aoroBop

[euaparop nonb.raam ce mpume uveHa u dnt truocmuomo Ka4ecm6o

I4saH falrqes I4eanos - Ynpanutel

,@KJIAPI{PAM, TIE:

1.3ano:nar cr,na c6c clAbpxaHr{eTo Ha [poeKTa 3a AOTOBOp 3a BL3narane na o6ulectgena

nop6qKa.
2.flpueuarr.r nocoqeHuTe Knay3l.r B flpoeKra Ha aoroBopa.

:

I,IssecTHo MH e, qe 3a [ocoqBaHe Ha HeB€pHn AaHHn B HaCTOTIIIaTa AeKnapaqs, Hocs

HaKa3arenHa orroBopHocr no qr. 313 or HarasarerHurl KoAeKc.

[ATA:01.05.20t8 r. IIOAIII4C u IIE9Al:

(uNe u tlaxuun ua npedcmaetaeaqus ytacmuuxa)

,,@opyru 49" EOOA, rP.CraPa 3aropa

Mu



IIACT III
,(exrapaqnn 3a cpoKa Ha BaJI[.qHocr na ot[eprara

AT'IUIAPI,IPAM, TIE:

Cporsr na na.nu4nocr ua o<[epra, a e 6 /uecr/ ueceqa, cqsraHo or Aarara onpeAeneHa

3a KpaeH cpor 3a nonyqaBaHe Ha otlepru.

I4ssecrHo MH e, qe 3a nocoqBaHe Ha HeBepHU AaHHI,r B HacTo,IqaTa AeKJIapaqII, Hoc,

HaKiBareJIHa orroBopHocr no qn. 313 or HarasarerHu, KoAeKc'

AATA:01.05.2018 r' IIOAI|I,IC x IIEHAT:

(uue u $auuua ua yuacmuuxa)

nonbtaam ce mpune urteHa u dltuucnocmuomo Kanecmao

HsaH faHqes I4ranos - VnPanurel
,,Oopyrra 49" EOO[, rP.CraPa 3aroPa

,{euapmop



IIACT IV
.(er.napaunn, qe [prr [3rorBrHe ua o{eprara ca crla3eH[ 3aabJrxeHlrsra' cBbp3aHu c

aaHbrln I, oc[rypoBlor, o[a3BaHe Ha oKonlrara cpeaa' 3aKp[Jra Ha 3aeTocTTa rr

yc,,IoBnqra Ha rpya

{EKJIAP}IPAM,IIE:

flpu usrororHe na oQeprara ca crIzBeHIr 3aabnxeHuqra, cBbp3aHH c ,qaHbIIH Il

oc[rypoBKx, onzBBaHe Ha oKoJIHara cpe.4a" 3aKpHna Ha 3aerocrTa I'l ycnoBgrTa Ha rpyA.

H3BecrHo Mll e, qe 3a nocoqBaHe Ha HeBepHL AaHHI'I B Hacrorulara aeKjlapauls Hocfl

HaKa3areJlHa orroBopHocr no qr. 313 or HaxagareJrHl'L Koaerc.

{ATA: 01.05. 2018 r.

,{euaparop

I4saH faHqes I,Isanon - Ynpanure.n,,@oppr 49" EOO,[, rp.CraPa 3aroPa

nonbtoam ce mpume uttexa u dtbltcHocmHomo Ka*ecnuto

TIOATII,IC x IIE9AT:

er*/

I



OEPA3EU Ns 5

UEHOBO IIPEAj'IOXEHI{E

or,,Oopylrt 49,, EOOA

rr rroAnrcaHo or I4BaH faHqeB LIsaHon , EI-H 4909127700

B KAqeCTBOTO My HA ynpaBHTen

cEIIK :123562647

YBAXAEMII AAMII I,I |OCIIOAA,

l. C Hacroculo,o, Bu npeacranqMe Harllara qeuoea otfepra 3a yqacrue s o6cneHara or Bac

06 lecrBeHa noplrma c flpeaMer: ,,lltnrpmnane Ea crpo[Tenur! rl peMoHTH[ EefiHocru Ha

o6eKru or [HBecr[rluorrrara rrporpaMa na o6quna lypxoao 3a 2018 r. tro o6oco6eu[

[o3nqxx', sa o6oco6eHa rro3nq[fl Nr 6 ,Il:rpax4aue Ha MnHu r[yr6o.nuo [rprlule B c.

flaurvepero, o6q. fyprono"
2. 3a ugnrmregue Ha nopbrrKara rrpe,&laraMe: :

OEIIIA IIEHA na 6a:a roruqecrneuo-crofiuocrsa cMer(a, Hepa3aeJrHa qacr or Hacrorrrlero
npegnoxeHue e 51968,50 il.eaa I nemdecem u edua xuandu deoemcmomuu wecmdecem u oce reBa

u 50 cr.l 6es nrmoqen !,!C u 62 362,20 rcr,a I wecmdecem u dee xu,tfldu mpucma wecmdecem u

dea resafi 20 cr./ c sKffoqeH AAC.
Iloco.rennre croiiHocru BKJrrcqBar BcurrKu pa3xo4n no H3n6JrHeHHe na oGerra ua

IIopr,qKaTa.
. 3. HHe ce saArrxaBzrMe aKo Harrrara o$epra 6l4e npuer4 Aa lr3rrr:rHnM r{ npeAaAeM

AoroBopeHrire CMP ctmacno cpoKoBere r.l ycnoBr,rrra, 3zureruaJrrr B AoroBopa.
4. Axo uu 6r4e Br3JroxeHo crpolrrencrBoro Ea roperrocoqeHnt o6eKT, ce 3a,qlJDr€Battr,te

Aa crra3Bztrr,re AeficrBarqr,rre B crpaHara rexnurrecKfi HopMu n criruAapr]r, orHacstqu ce Ao
crpolrrencrBoro ua o6erra, KaKTo H HopMarr.rBnr.rre r.r3r,rcKBar{[, no 6e3oflacHocr lr x]rrueHa Ha

Tpyaa, floxapHa 6esonacnocr, 6e:onacnocr Ha aBrrxeHHero n Apytfi, cBbp3aH[ cbc crpourencrBoro

5. 3asBsnaMe, .{e aro o6xlecrBerrara [op6rrxa 6rAe cneqelena or Hac, Hacrorruero
flpe4loxenue rqe ce cqrrra 3a cflopany^{eHlre Mex.qy Hac u Braroxr.rrens, Ao [oalucBaHe H Brrrr3aHe

n cuaa ua ,{ororop.



Ilpuaoxeurr:

l. Koru.{ecrseno-ctofinocrnure cMerKI,I;

2. Auatmzu Ha ear{HurrHr.r qelru 1l 6por.

Aara01.05.2018 r.
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