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YKA3AHIS 3A IIOATOTOBKA HA OOEPTATA

Teau yxaaanrz-r olpeAen T o6rqure npagu:ra 3a IIoAIoToBKara na otfeprara E I'I3I'IcKBzuIIIf,ra

K6M yqacrHl,Iqr{Te B [porleAypara 3a B63J]arzure ua o6Iqec:rreuara noplrrra

Bra:roxure:r.f,r o6sgcsa Hacrorrqara rlpoqeAypa 3a B63JIaraHe ua o6lqecrBeHa nopBqxa Ea

ocHoBaHrre ul. 18, a:r. 1, r. I u ,t:t. 73, ast. 1 or 3axona sa o6rqecrseHlr:re flop,h.rKlI (3OfI).

fIpersLIA cro nocrra sa o6qec:rgesara nopbqra Ir BbB Bp63Ka str. 20, an 1, r' 1, 61xna ,,a"

or 3OfI, BraroxEre[f,r I]pfinara npeABlrAeHr4Te B 3aKOHa rrpalBr{na 3a oTKpI'Ira npolleA}pa H

flpr.r cTprrKTHo cla3BaHe Ira o6rqure paruopeg6u u ocHoBHI,Ire IIpI.IHIIITI]I np]I Bt3JIaraHeTo Ha

o6ulecrnenr,r noprvru.

Brsroxurel Ha rlopbtrr€Ta rro cMHcGJra ua u,r. 5, a;r.. 2, r.9 or 3axona ra
o6qecrseHure nopLqxrr:
O6qusa Cen.nueso
Aapec: rp. Cesrreso 5400, nn. ,,Cso6oAa" Nsl

Te,rerlon: 0675 396114
@atcct 675 32773
llnrepner aApec: http://www.sevlievo.bq/
E-mail: sevliev o@sevliev o.bs
Ilpor[n,r rra kTnyBaqa: http ://w-wr'.sevlievo b s.l b s.l articl e I 29 82 I sn'lr-rekonstrukciq-out-

sevlievo-krushevo-mladen -qzovir-al.stambolii ski-.html.hunl

I. OIIICAHI,IE I{ T HA IIOPbIIKATA

1.1. Ilpeguer ua o6qecrsenara nopbrrxara:

,rll:nt.nuenue Ha crpolrreJrHo - MonTarru t pa6oru na o6err: ,rPexoncrpyxqus tl
pexa6n.nuraqur ua ntr GAB1169tlll-404, Cesrneno - Kpymeno - MJraaerr - fl3.

,,A.n. Cran6o.nuficxu". Yqacrrx or KM. 0 +000 ao xru. 13 +730"

flpe,qrraera Ha noptqKara o6xsaqa [peABIrAeHLrre crpollTenHo MoHTzDIGT'r pa6oru ra
per(oHcrp)'KIII{, r.r pexa6u:rurauru na urr GAB1 169IIII-404, Cesrueno - Kpymeno -
M:ragen - rs. ,,An. Ctau6omlficxu". YqacrT r or nr. 0 +000 ao ru. 13 +730.

flsr GAB1 169, cB6p3Ba cerata Kpymeno, M:raaen, c o6rr1rlHcKn, qeurrp Cenmaeno

u rs:rarqara or Pery6:l.rxaucrcara IIrrIra Mpexa, lll404,1144 u nrpnor.lacrur nrr I-
4. flrrq e BpB3Ka Ir c qacr or BLIJrIrara 3oua Ha rp. Cer:rr,reuo, .rsonup ,,Alercan4tp
Crau6o:rnficxr,r rn c. ,{o6poI*tapKa. XapaKrepl'I3l{pa ce c HflcKa IrHreE3IlBIrocr Ha

ABI'IXEHICTO, IPCAIIMHO OT JICKII KOJIIA.

I]erra na flpoeKra e Bb3crulnoBrBalle Hocl{Mocl]oco6xocr, a Ha cbqecrByBeurara

IIrTHaTa EacTLIJIKa Ir paBHOCTTa Ha TT5THOTO [OKpI{TIre, peltraBaHe npo6leur'rre c

oTBOAHrBeUrerO r,r yBenurlaBaHe eKcrIJIoaTaIIrIoHEI,L flepfiOA Ha IIBT.[, KOerO Aa AOBeAe

ao noAo6pssaue Ha yciroBlrrra 3a ercrrnoarall[s, 6eoflacHocrra ra rorr'rt[opra na

.qBlIxeHI,Ie.

flpoerra ercmovna:

- Peroucrpyxqr.f, Ha fiBr ,,CABI169/ III - 404, CeeJrreso/ - Kpymeno - c. Mnaren

- tz. ,,A1. Crau6omaficxu" - 1E,8 rur. 3a yrracrbK rp. Cenmleno - c. Mnageu" - c

o6rqa rnolr Ira rpacero 86 376 xu.u.;

- Peroucrpyruus Ha rporoapul,I HacrLIlrKIr na o6err - ntr ,,CAB11691 lll - 404,
Cesr eso/ - Kpymero - c. Mra,qen - rs. ,,A,r. CraIrl6oauficxu" - 18,8 xu. sa

,,Llsnt tneuue Ha cmpoumetno -,uoumotcuu po6omu Ha o6exm: ,,Pexotcmpyrc4ul u pexadutumaqul ua num

GABI 169/1II-404, Ceetueao - Kpytueeo - Maodeu - w. ,,,4t. Cmau6otru cru". Vvacmtx om rcu. 0 +000 do Ku.

13 +730"
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yqacr,6K rp. CeBnrreBo - c. MnaAeH" - c o6rqa flnou Ha rporoapHrrre HacrxnxH 14

171 xn.u.;
Tpace runpoxoleHroB HHrepHer xa6er sa o6exr - nrr,,CABll69l lll - 404,
Cesrraeso/ - Kpymeno - c. M:ragen - q:. ,,Ar. CT au6o:ruficxr.r" - 18,8 xrrr. sa
yqacrB( rp. Cer:ruero - c. MraAeu" c o6ula aurxuna 13 730 l.ru.

Iloapo6no orrrlcaHne Ha Bcrrqxrr [De,uBruIeH[ .[efiHocrrl ce ct]rbDxa B

rrprrJroxexrrre rc6M aor(yMenTau48Ta rclrurreclEa cneq4d!!x4!!lj [Doercrna
aorqMeHTaqrlf ,

1.2.

xod no CPV: 45233I20 Cmpoumennu u MoHma)tHu pa6omu ua nbmut4a

06oco6enu rro3rrurlrl:

He ce npeanxxAar o6oco6enu flo3r,rqfifi.

Mornsu 3a HeBB3Moxnocrra 3a pa3AenrHe Ha rropbqKara na o6oco6esu
no3uulru (xoraro e npR.noxnuo): flpe4naerrr na o6rqecrnenara rlopr,qxa BrsrK)qBa

crpor,rrenHr,r 4eftnocrr [o peKorrcrpyxrlut u pexa6unura\iq. Ha urr GAB1 169/lII-
404, Cen:rueno - Kpymero - M.,ra,qeu - sr. ,,An. Cran6o:mficxs". Pasgeaxnero ua
o6rqecrBeHara rropbqKa Ha o6oco6enu no3r,rqur,r 6r,1 6uno neqe:recr,o6pa:no sa
Bt3JloxrnreJlr, Ttfi raro cb3AaBa peanHa olacHocr or BG3HITKBaHe Ha rrperoMepHr,r
TexHl.Iqecxu rpyAHocrr.r flpfi peurnr,I3l.IpaHero fi n or ocxbflcBaHero Ha oTAeJIHI{Te
rr,rgone gefinocru. flpe4lrerrr Ha nopbrrxara flpegcraBnrBa KoMrrJreKc or
B3ar.rMocB6p3atur.r Ir B3{ll{Mo3aBr,rc[Mtr crpor.rreJrHr.r 4efiuocru, KoI.ITo cJIeABa qa 6r,4ar
Il3B6pEeHH B Ollpe.{eneHa TeXHOJTOf}rrrHa IOCJIeAOBaTeJIHOCT, KaTO Ca TeXHOJ]OrsqHO

u BpeMeBo He.qeJrlMH. Heo6xoAuvo e Aa ce ocnrypr.r pa6oreua cr.rHxpour.r3arlx, Ha
pa3nurlHlrre crpor.rreJrno-MoHraxnu pa6oru r.r 4efiaocru u ce r{3ucKBa paspa6omane
HA CAI.IHHA II II'JIOCTEA KOI{qCIqH' 34 I,I3IIJIHEHHC HA TIPCAMCTA HA IIOPbqKATA.

I,lruenxo flopaAl ToBa, BB3JIaraHero Ha nopb{@Ta Ha ealrH I,I3IrbJrHr,rreJr e
oITUMUIJIHIITT BapI.IaHT OT TeXHEqeCka r,r OpraHI{3alUI{OHHa uIeAHa TOlrKa It
MIrHHMr,r3Hpa 3HaqflTeJIHO pr.rcKa He.{OCTaTtqHaTa KoopAHHau[s Ea pa3nHrlHr{
H3rrbJrHr,rreJIH Aa AoBeAe Ao He[pzlBLInHo, sa6aseHo HJrr.r HeKarrecrBeHo H3r]BJrHeHr.re.

Equorpeuernoro yqacrlre Ha e(flflfi L TexHIrKa Ha pa3JII{qH[ II3IIBJIHITTe:ru na o6exra,
6u rigucxsaro IIoJIataHero Ha roJreMu ycrn , u zurtotfl{paHero Ha cepIro3HI,I pecypcu,
KaKTO OT CTpaHa Ha Bb3JTOXLITeJIT, TaKa I{ OT r.B[sJrHUTe]IIlTe, 3a KOOpAXnUpaHe Ha
pa6orara, o6esleqaBaHe na 6esonacnu ycnoBn, r4 octrrlecrBrBaue Ha KoHT pon B6pxy
u3rIbJIHeHI.Iero. Heruo noneve, 3a l,t3rlbJmeHlrero Ha ol]peAeneHH AefHocru, TaKoBa
eaHoBpeMeHHo yr{acTl.Ie Ha eKIlII}r u TexI ,IKa, e TexHonorfiqHo HeBt3Moxlro.

I4snsrHeH ero ua no4o6nu o6exru ueuanyeMo rrpeAlonata orpaHr.rqaBaHeHa

ABIIXeHHeTO B rrsTHIl )'qaCT6ULI 3a OrrpeAeneHLI BpeMeBr,r [ep]IoaLI ]I ct3AaBaHe Ha
BpeMeHHH 3arpyAneH[s 3a HaceJreHuero. [oceraunara [paKTrrxa [p]r r{3[6JrueHr-rero
na no.qo6nr.r o6exnr g o6rqrnara, [oxa3Ba, qe KarrecrBeuoro, cporrHo r.r

aaxonocro6pasuo Ir3ttbJmeHI-Ie Ha npe,Illuera Ha floprqKara, cBqeraHo cbc ct3raBaHe
Ha MI{HIlMaJrHlr ney,uo6crna 3a Mecrrroro HaceJlear.re, [peAflonara Ir3nEmIeHLIero Ha
o6exT a or err{H ocHoBeH crpoflTen, Kouro e orroBoperr 3a c63aaAeHara opraHr.Barllu
u r.rMa Il.{rocrHo na6lrcgenue Bbpxy lr3rttJltleHuero Ha rrbrr, BKrrroqeH B rrpeAMera Ha
IIopBrrKaTa.

Or 4pyra crpaHa yqacrr,rero e o6rqecraeuara nopbqKa Moxe Aa ce octrqecrBu no
BcuqKu npeABnAeH[ or 3aroHa HaquHI,I, BKJIroqrreJrHo ot o6egunenrle I,IJII{ c ear,rH

,,Asnttnetue Hq cmpoumer o ,uoamacrnu po6omu uq o6exm: ,,Pexorcmpyr4un u pexa6u,tuma1ut na ntm
GAB I 169/lll-404, Ceetueeo - Kpweeo - Mttadea - nz. ,,At. Cmau6onuicxu". V,tocmtrc om tcu. 0 +000 do lcu.
13 -"30 
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UJII{ [OBeqe no4,r3IIsnHUTeJrI{, XOeTO .4aBa AOCTaTBTTHO B63MOXHOCTH 3a OC[ryp.SBaHe
Ha KOHKlpeHrna cpeaa.

1.3, Ilpornorna crofrHocr na o6qecrnenara rropLrrxa n rfxnaHcupane:

O6qata rporHo3uara crofisocr na o6rqecrneuara [op6rrKa e 5 681 011,21 (ner
MI|JIITOHa mecTcToTIIH OceMIeceT Il eaHa xIlJrf,II| Il e.qlIHa,qece'r JreBa II ABaAeceT
H eAHa crornHxn) .nena 6er .[,n(C or xofiro:

- 3a pexoucrpyrrlus Ha nrr ,,CABl169l lll - 404, Cenrllreso/ - Kpymeno - c.
Maageu - ss. ,,An. C:rarrl6o.ruficru" - 18,8 xv. 3a fracrBt< rp. Cerrmeao - c.
Mna,ueu" - 5 033 873,41 .neaa 6er AAC:

- 3a peroHcr:pyKquq Ha rporoapHr.r HacruJrKr.r na o6exr - nrr ,,CABI l69l III - 404,
Cenllrreso/ - Kpymeuo - c. Mla4en - ,3. ,,An. Crau6oluficxu" - 18,8 ru. sa
yqacrBx rp. Ceuueno - c. M:ragen" - 578 034,46.neaa 6et AACI

- 3a tpace rrrupoKolrerrroB r{Hrepuer xa6el sa o6exr - nrr ,,CAB1I69/ III - 404,
Ceuueno/ - Kpyleno - c. M:rageu - ,3. ,,An. Crau6olr.rficxra" - 18,8 rM. sa
yqacraK rp. Ceo:rueno - c. Mlaaen" - 69 l03,34,rena 6er,{,(C.

CroEuocrra Ha rroptqKara ce oflpeAenfl B JreBa r{ ce flpe.qnara or yrracrurrxa B
qenonara rvy orfepra.

B qenara ce BKJItor{Bar Bcllqt< paBxoAH. cBbp3aHH c KaqecrBeuoro Ir3[6JrI]eHIre Ha
nopbrrrara B orrucaHu, ur.rg u o6xsar a rexHr.rqecKara c[eqfl$nKaquq.

flpegloxenrre qenu rp.e6ra Aa 6l2lait s resa 6es .(,I{C, :axprueur ,qo Bropus 3HaK
cJIeI AecerlrqHara 3afleraf,. CtIt1lrre cneABa .{a BrglorlBar Bcxrrru pa3xoAr,r Ha
I4:ntmture:rr, cBbp3arrr c KaqecrneHo Ir cpotrno lr3nlJlnerrlre Ha npeAMera Ha
,uoroBopa.

O$epru, Ha.{BrrrtraBartr}r [ocoqeHure nporxo3rrri crofiHocru (rx,r. u no orAeJrHrrre
lepa), rue 6rqar orcTpaneHr.r or fracrr{e n o6rqecrrenara nop6qKa, Karo
HeorroBaprulr na roBa rrpeaBapurenno o6qseHo ycnoBrre.

@unaucr.rpauero Ha o6uecrsegara nop6qKa e ocurypego 853 ocHoBa ua .[oronop J\!
07 /071210100281121.12.2017r. sa 6esnrsue:gra rfuuancona nouorq no flporparrrara sa
pa3Brrrr{e Ha ceJrcr(r,rre pafiouu 2014r.-2020r., Mrpxa 7 ,,OcuosHE ycnyru r.r

o6HosssaHe Ha cenara B ceJrcKr.rre paiouu", flo4rurpxa 7 .2 ,,VHsecr-LrrJHu e
c63AaBaHero, to4o6pmanero llnu pa3ul{prBauero Ha Bcr.IqKI-I BI-IAoBe MzrJIKa tto
uarqa6u uuQpacrpyxrypa".

Cxeua na nJraltraHe:
1). Aaaxcono ruraqane: npe,4Bu4qa ce rr3Br,prtrBaue Ha aBaucoBo nJrarraHe B pa3Mep
lo 50 yo (ner4ecer na cro) or crofinocrra Ha AotoBopa. fhalqauero ce rr3B6prrrBa B
30 (rplrgecer) aHeBeH cpoK or crurr)rrBaHe Ha aoroBopa, cneA floJryqeuo aBarrcoBo
nnaqaHe s o6IqIaHa Cesrr]eso or QrnaHclrpauur opmH, flperocraBcne na Sarcrypa r
opfirr.rHiur u raparrlx, B rroJBa Ha Bb3JIOXIITEJI_f, :a asaHcoso npeAocraBer rre
cpeacTBa.
3a aa 6rae lr3Br,pmeHo flnaulaHe, rpr6na ga ca q311a1rHeHx Bcr{rrKu, flocoqeHr.r B
rlpeAxo.ulroro H3perreHxe ycnoBur. Cpoxrr :a rrnaqarne 3arroqBa Aa rerre! cr{r.rrauo or
MoMeHTa Ha HacrtnBaHe Ha IlocJre,qHoro (ntu rpeueno ornomeuue) or ycJloBllf,Ta.
fapauqre B roJr3a Ha BL3JIOXI,ITEJIfl aa asaHcoso rpeAocraBeHr,rre cpeAcrBa He
ce [peacraBr, axo r 3-gnereu cpo( or troru]rcBalre Ha AoroBopa

,,l,Itnuwtewe
GAB1t69/It1-

Ha cmpoumerHo - uoamacatu padomu to o6erm: ,,Pexoncmpyxqtu u pexa1utuma4un xo m,m
104, Ceerueao - Kpytaeeo - Mtaden - ns. ,,A:r. Cmau6ottu cru". Vyacmt,x om &u. 0 +000 do rcu.
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1.4.

1.5.

I{3IIbJIHIITEJIflT rNcrrreno 3.rsBr rpeA B63JIOXI,ITEJIfl , ve ne xelae ga 6r4e
I43BaprnBago aBalrcoBo nn,ulaHe. B rosfi cn)rr{aft cyMara, [peAHa3Harreua 3a
aBarrcoBoro rlnalqaue ce rpancrfoprrlupa KbM oxoHrlareJlHoro flJlzutlaue r{ 3a Hero ce
npllnaraT rlpaBllnaTa 3a H3Brp[]BaHe Ha oKoI{qaTeJIHo nJrarqaHe.

2). Oxonvare,rno nJraqaue: B pa3Mep! purBeH Ha peaJrHo r43nbJrHennre gefiuocru
ctr;racHo KCC no flpoeKra. cne.q flpucfiagaJre rra aBaucoBoro r]JrarrlaHe B cpoK Io 30
(tpnlecer) KirneH.qapHu Arrrr, cneA ocr{ryprBaHe xa rfunaucrpane 3a peanr,r3upaue Ha
npoeKTa. [peAcTaBeH KoHcTaTIrBeH aI(T 3a ycTaHoBSBaI{e TOAHOCTTa 3a nprreMaHe Ha
crpoexa (npu,roxenue Ns 15) u npegocraerue ua rfaxrypa n opurr.rH,rJr.
3a ,ua 6rae r.r3BrprrreHo nnaIrlaue, rpr6ra ga ca H3rr6JrHeur,r Bcr{qkr,r, locoqeHrr B

npeAxo.{Horo u3per{eHfle ycnoBHs. Cpoxrr aa trJlattliute 3arroqBa .[a rerle, cqnraHo or
MoMeHTa Ha HacrtrrB&re Ea nocJreAnoro (BrB BpeMeBo orHorrreurre) or ycJroBr.rf,Ta.

,(ororopeuara rleHa e oKonqareJrr{a H He rroaJrexg Ha aKTyanu3arluc 3a cpoKa Ha

AoroBopa 3a o6qecrBeua rropcqKa, ocBeH rrpu ycnoBr.rrra u rro peAa, oflpeleJrer .r B
AoroBopa rr B clorBercrBr,re c ql. I 16 or 3ofl.

B cryrafi, rre 3a u3rrBJrHeHuero Ha AoroBopa sa o6uecrseHa noprw<a, Hrnr:nrurearr
e Bb3JIOXI{JI I,I3rrsJmeHIleTO Ha qacT oT nop6qKaTa Ha [o.qH3ntJIHItTen, H cbqaTa
Moxe Aa 6r4e npe4a4eHa xaro or.qeJres o6exr Ha I4snrlHr,rrer fr Llrr Ha
Brsrox rerc. Bra:roxNtelgr 3arIJIaI[a Bb3Harpax,{eglre 3a ra3ll qacr rl.rpeKTrro Ha
loAu3flrJrurrren, B cborBercrBue c pa3[opeA6nre na qn. 66, ut. 4, 5, 6 u 7 or 3OfI.

,{r.rpexruure pa3rlnaulettttl KbM [oAI,I3nGJtHHTeJrrr ce ocaqecrBcBar Bb3 ocHoBa Ha
I{cKaHet ornpaBeHo or rroALI3[BJIHureJu Ao Btgloxr.rrelq vpea l4enr,mrurelr, rofiro
e Anbxeu Aa ro lpeAocraBrr sa Bsgloxsrelq e lS-AHeseH cpoK or rron) raBaHero My.
Kru ucxaueto rro 3anJlalqane Hgnrluutelgr lpe.tlocraB, critHoB[rue, or Koero aa e
BT4AHO AiUrH OCnOpBa nnaqaH fl"fa vnlt qacT oT Trx RaTo HeaSJIxItMII.

Br,groxHre:rsr r.rMa IIpaBo Aa orKaxe ErpeKTHo nJlarqaHe Ha rroau3rraJrHr.rrell, Kofaro
ucKaHero 3a [J]atqaHe e octtopeHo or l4gnr,mtutelq, .uo MoMelrra Ha orcrpaHrBaHe Ha
npFILIHaTa 3a OTKa3a.

Cpor ra rr3rr6JrHenrre Ha nopLqxara:

Cpoxr:r :a r,r3rrbJTneHue Ha nopr,rrKara e e rlo flpeAnoxenrre Ha ) racrHlrxa, Ho He
rroBeqe or 180 (cro u oceugecer) KaneHAapHr,r Anr,r.
Cporrr :a Ir3IIanHeHxe 3aIIoqBa Aa rerle or piarefia Ha flo.rplrcBaHe na flpororo:r aa
oTKpLIBaHe rra cTpoIlTeJIHa flnoulaaKa r{ onpeaen He na cTpoLITenHa nvHV, }t HI,rBo Ha
crpoexa (flpu:roxenue J'1!2a xru ql. 7, ur.3,r.2 or Hape46a Nl 3 or 3l ro:rn 2003 r.
3a cbcrelrrre Ha aKToBe r.r flporo(onu rro BpeMe Ha crporrreJrcrBo'ro) u npux,,to.na
cbc ctcraB{Hero Ira KoHcraflleeH aKT 3a ycraHoBrBaHe roAHocrra 3a rrpueMaue Ha
crpoexa (flpa:roxeuue J{b15 xrr*l ,tst. 7, u. 3, r. l5 or Hapeg6a Jtlb 3 or 3l ro:rr.r 2003
r. 3a cscTaBrHe Ha aKToBe I4 IIpOTOKOJII{ flO BpeMe Ha cTpollTe:rcrnoto).

Mccro la t3rILJIHefrre Ha rloprqxara:

Mqcroro 3a rr3rrBmreHr.re Ha rropbrrxara e repfiToprrrra sa O6ruuna Cer:rzeno,
Peny6mlxa Br:rrapr.rr.

Cpox na BaJrHAHocr na orleprrre:

Cpoxrr: na BarJrr.tAHocr Ha o$eprr.rre e 6 (mecr) Meceqa, cqr{TaHo or rpafinur cpox aa
TIOJI e na o<feprure.

1.6.

1 .6.1

,,I4tnutteuue q cmpoumetHo - uoumatcxu pa6omu Hq o6erm: ,,Peroucmpyr4w u pexa6u,tuma4u.n na nt m
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1.6.2. BrsnoxsreJrrr Moxe Aa loucKa or yracrHrruure aa y,qbnxar cpoKa Ha BirJrHAHocr Ha
oQeprnre Ao c KJrrorrBaue Ha.qoroBopa;

1.6.3. Yqac:rHuKsT rrle 6tle orcrpareu or fracrr{e B [porleaypara 3a Bb3Jretrarre Ha
Hacroc[Iara o6uecrseHa noptqKa, axo cJreA rror(aHa r,r B oflpeaeneH[c B Hes cpoK He
yArrxa cpor(a Ha Banr.r,qHocr ua otfeprara cu.

1.7. Pa6oreu ernr

Pa6orrusr e3IlK 3a u3rrt,JIHeHI{e Ha Bb3JIoxeHHTe 3a.qaw e 6t.lrapcxr.r.

II.no

2.1.

2.1 .1.

.{ocrrn 4o 4oryMenTarl[rra :

Bcuvru :auurepecoB,lHr,t nmla flonf{aBar HeorpaHurreu, nueu, 6esu,raren u rrp_flK

AOCTBrr .qO Aox)'NteHraqr.rqra 3a rracrr,re, Ko.f,To ce ny6:rnxyna n npoQula na rynyraua
na cafira sa O6rquua Cesrleso (nocoveu l,r s o6ssreuuero 3a orxprrBar{e Ha
npoqegypara): http://wurv.ser4ievo bs.lbs.l afiicle I 29 82 I smr-rekonstrukciq-put-
sevlievo-krushevo-mladen-qzovir-al.stam boliiski-.html.html

fly6:lrrxyranero Ha aoK),n{eHTarluma n lpoQnaa Ha KylyBaqa ce r-r3BlprrrBa B .qerrs Ha
ny6luxyranero ua o6lsaeulrero n O$uqua;reu secrnr.rx ua EC.

2. I .2. loxprenrarlrrra 3a yqacrrre He ce 3aKynvBa.

3A OEIUECTBEHATA TIOPBIII(A

ParscHeuus no AoxyMeHTau[sra:

Bc*o aauurepecoBano Jrrrqe Moxe Aa [o]IcKa rrrncMeHo or Bb3Jroro.rreJl pa3rcreHuc
rro ycnoBr,rrra na o6ulecrneuara rroprqKa Ao 10 AHr,r [peAr.r cpoxa 3a no]q raBaue Ha
o$eprure.
Brg:roxfirercr [peAocraBr, qpe3 ny6nr.rxynalre a npo$u:ra Ha r(yn]tsaqa,
pa3scHeH[sra B 4 4reneu cpox or nonyqaBaue Ha rrcKaHero, Iro He rro-KtcHo or 6 .uru
rtpe4r cpoKa 3a rronyraBaHe oQeprure. B ga4euure pa3.flcHeur.r, He ce nocorrBa
JIfl rIeTO HanpaBrlJlo 3an[TBaIIeTO.
Btg:rox,te:rsr He lpeAocraBs pa3ccHe'Er, ar(o HcKaHero e r]ocr."fll{Jlo cneA cpoKa
to r.2.2.1.

AJTUfl

cmpoumetlo -,uonmacrcau po6omu no o6exm: ,,Pexoacmpyr4ut u pexo6uttumo4un no ntm
, Ceetueeo - Kp1ttteeo Mtaden nt. ,At_ Cmaudotuicxu". Vvacmt x om rcu. 0 +000 do lot.

),

2.2.1

2.2.2.

2.2.3.

3.1.

3.1.1.

III.y oBI4S 3A YIIACTI,IE

3.1.2

O6qr.r yclorur:

B npoqe,qypara 3a Bb3JraraHe Ha o6uecrgeHara nopbrrKa Mor.ar aa )AacrBar Bcrrqxu
3ar,rHTepecoBaH[ 6r:rrapcru r-rJIIr rryxAecrpulHHll or,r3EqecKH ulu|u topupwecKrr Jrr4rla
Itnt.l TexHu o6e4.rneunr, KaKTo x BcrKo rp],ro o6pasynaHue, xor,rro orroBaprr Ha
It3r.rcKBzrHH.,{Ta, rrocoqeEr.r s 3axoHa sa o6qecrBeHure flopGrrrcr Ha peny6mara
Brnrapur u lpeABapr.rrenHo o6rse,r-rre or B63-[oxr,rre, ycnoBr,r, B Hacrosrur,rre
yK,B{lgx.f, u lolqa{euTarlurra ta o6rqecrnexa IroptqKa.
Yuacrnuqare rpt6r;a aa npoytlar BcurrKr{ yKa3aHu, H ycroBnf, 3a ytacrue, AaneHr.r B
AoKla.reHTaur.rrra sa o6qecrnenara nopbqKa;
rlogaranero na oQeprata 3arGJIxaBa yqacrH[qlrre ra flp]reMar Han'Jrro Bclrrr*r.r
I,I3IrCKBaHIrr U yCIOBr.r.f,, IlocorleHH B Ta3H AOrq {eHTaII[r, I]pIl crra3BaHe na 3ofl u

3.1 .3

,, Llsnotuetue ua
GABt t69/IIt-401
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3.1.4.
3.1 .5.

.upyfr.ITe HopMaTr.rBHr.r aKToBe, cBsp3aHll c I,I3II6JIHeHIIeTO Ha [pe,[MeTa Ha [opsrrKaTa.
flocrassuero Ha pa3nrrqHr,r or re3r4 ycJroBr,r, r,t r,r3rrcKBaHu, or crpztHa Ha )AacrHr,rKa
Iqe AOBeAe .qO OTCTpaHf,BaHeTO My.
Bcexu yuacrnux B npoueAypara HMa npaBo .ua flpeacrulBu caMo e4ua orfepra,
Jluqe, xoero fracrBa B o6eguuenr.re lrnll e .{ano ctrJracae u t[rarypupa raro
loAr.BnBJrur.rreJr s o$eprara Ha Apyr yqacrtrrK, He Moxe Aa rrpeAcras,
cauocrorrenua orf epra.
B npoue,{ypara 3a B63JraraHe ua o6rqecrnena floptqka egno rfu:tvecxo u:ru
ropr,rArrqecxo nr{ue Moxe Aa yqacrBa caMo n e4uo o6eguuenue.
Crlp:auu Jrrrua no cMuclJra na $ 2, r. 45 or gonr:lru'renHr.rre pa3flopea6rn na 3OfIl
He Morar Aa nogaBar cuuocrorrennu oQepru B eAHa rr cr,qa nporleAypa. B c:ryuafi ve
rro BpeMe Ha npoBexraHe Ha npoqeAypara uacrtrru no4o6uo o6crocrercrso
) racrHr.rKT,T e AJrtxeH Aa yBeAoMr,r rrl,tcMeHo Br3JroxsreJrf, n 3-gneneu cpor or
HaCTGTIBaHeTO My.
K.:ros ua qyxaecrpaHno Jrr{qe Moxe ,qa e caMocrorreJreH ytacrHuK B npoqeaypara,
aro Moxe caMocrorrerHo ,ua noAaBa or[epra u aa crurcrrBa aoroBopr{ cBu]acHo
3aKoHoAareJrcrBoro rra ArpxaBara, B Kosro e ycraHoBeH. B clylafi qe 3a AoKa3BaHe
Ha clorBercrBlre c [3EcKBaH[sra 3a IrKoHoMHqecKo u Qnuancono ctcrof,Hl.Ie,
TexHIrqecKr,ITe r npotlecuoua,rnu cnoco6nocnt, KloHbr ce no3oBaBa Ha pecypcl{Te Ha
TBproBeIIa, KJIOTT6T IIpeICTaB' IOKa3aTeJICTBa, qe IIpI{ Ii3TI6JIHeHIIeTO Ha IIOp5qI(aTa
rqe r.rMa Ha pa3floJloxeHr,re Te3Ir pecypcu.
O$eprara He Moxe ra ce npegara 868 Baprreurrl.

Yvacrnnqn - O6eguuenur:

B cnyrafi, qe yrracruuKbr e o6e4unenue/roHcopufiW, (oero He e ropr4.ufiqecxo nuqe.
K6M 3iurBJreHlrero 3a yrlacrr.re ce npeAcrilB, Konlre Ha AoryMeur, or xofito Aa e BHAHo
npaBHoro ocHoBaHHe 3a cb3AaBaHe na o6e4zneuuero, KaKTo l.r otegrara unrfopMaqr.r,
868 Bpb3Ka c r(ogKperHara o6rqecrseua uoprqra:
F npaaara u 3aaB:rxeHlrrra Ha yqacrHr.rqr.ITe n o6eguuenuero;
) pa:npe4e.neHrlero Ha orroBopHocrra MexIy rrJreHoBere na o6eguuenr.lero;
) IefiHocrure. KoI,ITo r{e I{3IIBJrHqBa Bcerqt ulen na o6e4uHegl.Iero.
B aoxyt*len'sr 3a cb3aaBaHe ua o6eaunenue cJreaBa no 6eeyc:roneu Harrr,IH aa ce
yAocroBepr{, qe ) {acruarllrre e o6eguueuuero noeMar conr.rAapHa orroBopr{ocr 3a
)rracrr.Iero n o6rqecrneuara loprqKa H 3a aepnoaa Ha H3[rJrI{eHI{e Ha AoroBopa B
ToBa rIEcJro Ii rapaHIII,IoHHara orroBopHocr, cBrp3aHa c r,r3[6JlHeEr{ero. Bcriqrr
TIJIeHOBe Ua O6egUUenuero/roncopuuyua ca 3a,(bJlxeHr4 Aa ocraHar B Hero 3a ueJrr4,
aep[oa Ha H3flr:ruerue ua o6IqecrBeHara IlopbrrKa.
Yvacrur,rqure a o6e4rnenuero/xoncopquyrrla rpr6ra 4a oflpeaercr eaHo nr{qe, Koero
aa ru [pe.qcTaBJIrBa 3a UeJIr.rTe Ha IlopbqKaTa.
B cayrafi ve o6eguuenr.rero e perucrpupano no EyJICTAT. npegr Aarara Ha
loAaBaHe ua ot[eprara 3a Hacrosr{ara o6rqecraeua rroptqKa ce nocor{Ba ByJICTAT
ulutm ypyra ugenrrrluqzpaqa r.rx$opuaqu_* B c'orBercrBue crc 3a*or{oaareJrcrBoro
Ha .{6pxaBaTa, B KorTO yqacTrrrrKrT e ycTaltoBeH, KaXTO It a'upec, BKJIIOqI.ITenHO
eJreK'rpoueH, 3a KopecrrorAerrqu, trpr,r [poBex,qarero Ha nporleAypara. B crryvafi, .le
o6eazneuuero He e perlrcrplpaHo no BYJICTAT, npr.r Bc3Jrareue r,r3[6JrHeHl.rero Ha
gefinocrure, npe.{Mer Ha Hacrorlqara o6qecrueua flopBrrra, yrracrHflKbr cJ]e.Ea .qa

3.1.6.

3.1 .7

3.1.8

3.1.9

3.2.

3.2.1

3.2.2

t.l-i

3.2.4

' Carp:aalr
rry6.nuvaoro

Jrrrua ca re3r, [o cMncbJra na $ 1, r, 13 u 14 or aorrEJIH]TreJrHHTe parnoper6n Ha 3axoHa 3a
npe4rraraHe Ha UeHHE r(Hr{xa.

,,Ilgnt nnetue to
GABI169/I -404,

cmpoumello -.uotmatwu po6omu uq o6exm: ,,Pexorcmpyx4un u pexa1urumo4un to nom
Ceanueeo - Kpytaeeo - M,tadel - t3. ,,At. Cmau6otruicxu,'. yyacmor om rcu. 0 +000 do rcu.
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3.2.5

3.2.6

3.2.7

rr3Bapmu perficrpaq]rrra rlo EyJICTAT, npeA]i floanrrcBaxe Ha loroBopa 3a
BB3JIanaBe Ha Hacrol rqara o6Irlecrneua noprvxa.
flpu yracrr,re na o6egurexar, Kor,rro He ca ropulrqecKr.r nuqa, cborBercrBuero c
Kpureprrr.rre sa rog6op ce AoKa3Ba or o6egunenuero yracrHr.rx, a He or Bcrr(o or
JIIIUaTa, BKJIIOqeHI-I B EerO, C It3KIIOqeHr.re Ha CSOTBeTHa perucTpaqur, npeacTilB{He
ua cepruQrxar r,rJ[r Apyro ycnoBue, ueo6xogr.ruo 3a rr3[6Jrr{enrre Ha nopbr{Kara,
cbrJracHo r-r3r.rcxBanr.rrra Ha HopMar[BeH uJrr.r aaMr.rHr{crparr.rBeH aKT u cro6paeno
pa3rrpeAeneHueTo Ha yqacT[eTo Ha nr.ruaTa rrp]r r,r3rrsnHeH[e Ha Ie HocTrrTe.
rrpeaBr.rAeuo B AoroBopa 3a c63aarane na o6e4uuenue.
B clyrari qe yrlacrHr.rrcbr e o6eguuenue o.r rfr,rsuvecxu uluttu topuamecKr-r nrlqa
ocHoBurlrr{rra 3a orcrpzurrBaxe no r. 4.1.1 (ocuoaauu.ara no qn. 54, a:r. l, r. 1, r. 2, r.
3, t. 4, r. 5. r. 6 u r. 7 r,r onpege.nenr.rre or Br3Jroxxrerc o6crosrercrsa no vl. 55, aa.
l, r. I u r. 5 or 3Ofl) u ocHoBulHr,rrra to r.4.2.1 or Hacrorrrlara Aor(yMenrarlu, ce
flpfinarar 3a BceK 'r,res ua o6eauHeuneto.
flpr.r yvacrue ua o6e4txenur, uu$poBo rroArrrcan EEIOfI ce [peAcraB, or
yvac:rnuxa o6eglIIleHI,Ie u 3a BceKI.I or yrlacrrrr.IqllTe r o6e4aHeraero.

Ilsuo,tggage na rIoatr3rrtJrn[TeJrn

B cnyrari qe yrlacrHuKrr BB3HaMeprBa Aa u3rIoJBBa noAll3flrm{ItreJrr.r! Tofi flocorrBa B
o(beprara noIu3ur,JlHlrrenr.rre, BI,IIa H AeJIa or noptrrKara, xofiro qe usrr,rHcsar. B
To3H c:ryrafi Te rpr6ra ga flpeAcraBsr AoKa3areJrcrBo 3a rroerl,ITe or
noar.r3rrsmII{TeJIHTe 3iUIBJIXeHur.
flognanr:rulrreaure rpr6na ra orroBaprr Ha ctorBerHr.rre Kpr-rreprru 3a rroa6op,
cto6pa-rno Br,r.Ea H AeJra Ha noptrrKara, KofiTo Iqe [3[.r,JIHrBar H 3a r.,tx Aa He ca Ha-
rlrqe ocHoBaHHs 3a orc'rpaHsBaue or npoue.qypara rro r. 4.1.1 (ocuonanurra uo v,r.
54, at 1, r. 1, r. 2. r. 3, r. 4, r. 5, r. 6 u r.7 u o[peAenerrure or Bt3JroxHreJUr
o6crorre.[crBa rto qn. 55, aa. l, r. I r r. 5 or 3OII).
BrsJlorclren-sr H3IrcKBa or ) IacrHr.IKa Aa 3arMeHLI IloAlr3tttmtuten, roito He orroBap,
Ha HrKoe or yclona.rra noT . 3.3.2.
Koraro qacrra Ha floptqrara, Korro ce r.r3rIGJIHflBa or [oAr.r3[bJ]Hlrre:r, uoxe ga 6t4e
flpe.qa,qeHa KaTo oTAeJIeH O6eKT Ha U3flrnEI.rTeJL nfi IIa B63JIO)K.ITeJI,. BA3JIOX[TeJr,T
3anJrarqa ra3u qacr Ha floalr3rrTjJlHllrerq. PasnrarqaHlr.,ITa ce ocblllecrBf,Bar BB3
ocHoBa Ha I{cKaHe, oTIIpaBeHo oT [oaIi3IIBJIHI.ITeJUT .{O BB3nOXI'ITen qpe3
H3nBJrHI.ITeJIq, xofiro e g,,rrxeu ra ro flpeAocraBr Ha Bb3Jloxltre:u n l5-gnenen cpor
or [on)rqaBaHero uy. Kru Ecr(aHero Ir3rIbJrHI.ITeJIrr lpe.qocraBs criluoBr.lqe, or Koero
AA C BI,IAHO AAJII,I OCAOPBA IIJIAIqAHI,I'TA HNI{ qACT OT Tf,X KATO HEIIJIXIIMI{.
Br,saox ren r.rMa rlpaBo Aa or(axe nnarlaHero, Koraro rrcKaHero 3a [Jrarrlane e
ocflopeHo, ao MoMeHTa Ha oTcTpzulrBaHe rla IIpI,III HaTa 3a oTxa3a.
HegaBucul,to or Bt3MoxHocrra 3a u3[oJBBaHe Ha noAr.r3[6JIHHTenH orroBopHocrra 3a
rr3rraJrneHue Ha gororopa ra o6qecrBena floptrrKa e rra [3[bJrHrrreJrr.
C:reg crcrlovnaue Ita AoroBopa u Hafi-rrctto npeAr.r 3anorrBaHe Ha H3rrlJIHeHHero My,
Ii3[6nHI.ITeJL yBeAOMSBa BB3JTOXI,ITeJL 3a ITMeTO! AaHHr.rTe 3a KOHTaI0 Il
lpe,{craBurenure Ha noArr3[EJrHr-rreJrure, nocoqeHrr n oQeprara. Iisnurrr[.ren :r
rpr6na 4a yBeaoMrBa Bl3JroxlrreJr, 3a Bcrr(aKBr [poMeHr.i B npeaocraBeHara
uutboprr.rauuc s xo,{a Ha I,r3[6JIHeHuero Ha Itop6qr<ara.
Korato stanltrne ueo6xognluocr, rro u3x;IlorleHr.re ce rorrycra 3aurua r.rJ]r.r

BK]IIOTIBAHC HA IOAII3TIGJIHI.ITEN IIO BPEME HA H3IIUIIIEHI,IC HA AOTOBOP AA O6UlECrNCrrA
nopGqKa, al(o ca H3IIGIHeHLIe eAHOBpeMeITHO CJIeAHTTTe yCIOB .S:

3.3.

3.3. I .

3.3.2

J.J.J

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6

3.3.7

,,IItnutneuue
GABI 169/IIL

Ha cmpoumet+o ,uonmacrcuu pa6omu Bq o6exm; ,, Pexotcmpytc4un u pexa6unuma4un uo nom
404, Cearueeo - Kpyteeo Mtadet -x.,,At. Cmqu6otru cxu". Vyacml,x om rcu.0 +000 doKu.
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3.3.8

3.3.9

) 3a Hosur IIoaI,I3[BnHlrreJr He ca HaJILIqe ocHoBaHI,Irra 3a orcrpar{Baue no r. 4.1.1
(ocxouanurra no vl. 54, al. 1, r. 1, r. 2, r. 3, r. 4, r. 5, r. 6 t r. 7 r.l oflpeIeneHr,rre
or BB3noxr.rreJu o6cro.srercrea rro q:r. 55, aa. l, r. 1 u r. 5 or 3OfI)l

) Hogurr floAr.r3nBJrHlrreJr orroBap, r{a Kpxreprrr.rre sa uog6op, Ha Kouro e
oTroBaprn flpeallttrHr,r, rroau3[aJIHI{TeJI, BKJIIoqI{TeJrHO IIO OTHOIIIeHI'Ie Ha BUAa LI

Aena Ha geftuocrure, Korrro lqe lr3[am{rBa, (op}rmpaur{ cto6pa:no r.r3[bJrHeHrrre

,uo MoMeHTa .[efiHocrfi.
3a6enelcxa: IIpu zannna luu atLuoqaaHe na nodulnanuumel u3nbnHumeJtrm
npedcmaen Ha Bb3loJ{umerul acuuxu doxytteumu, Koumo doxaseam *JnbnHeHuemo Ha
mau ycnoBufl.
B c:ryvafi, qe yrracrnfikrr [peABEx,{a ) racrr{ero rra noprnr,JrHlrrenr,r rlpu
a3nbJrxeHr.re Ha rropbsKara re rpr6na /Ia orroBaprr Ha Kpr.rrepr.rure ra nog6op
cro6paeuo Blag.a v \era or fiopbql<ara, (oI,ITo qe I,I3rIuIHrBar r,r 3a rtx ,{a He ca
HaJIuue ocHoBaHr.rcra [o r. 4.1.1 (ouronanurra no qn. 54. al. 1 r.1.r.2, r. 3, r. 4, r.
5, t. 6 u r. 7 ra nocoqesure or Bt3Jroxrrre:rc o6crorrercrBa rlo rrJr. 55, a;r. 1 or 3OII)
H ocrroBanlrrra to r .4 .2 .2 or Hacrosr[ara ,(oKyr4enrall]t .

Koraro ce npe.(Buxra yqacrr,re Ha rro,qrr3rrbJrnureJrrr, orAeJreu qa$pono floArrr-rcaH
EEAOII 3a,{6JrxHTeJrHo ce [peAcraBs or BceKu or rrx.

llrno.rrsane Karraq[Tera Ea rperu rurta

Yqacrxfiqflre Morar Aa ce no3oBar 3a Hacrorlqara o6ulecrseHa flopBqxa Ha
(aIaqI{TeTa Ha TpeTI,I JII{qa, He3aBEcr.tMo oT npaBHaTa Bpb3Ka Me)(Iy TrX, no
oruomeuue I{a KpI.ITepI{r,rre, cBtp3axr{ c ItKoHoMl,rqecxoro u tfuualrcono clcrosHre,
TexHI.IqecKure cnoco6nocrpr n npoQecuouamrara KoMlereHTl{ocr.
flo oruomeuue Ha KpLITepr{r.ITe, cBbp3auu c nporf ecr.roxa:rHa KoM[ereHTHocr,
rracTHr,rqr,rTe MoraT aa ce [o3oBaT Ha KaIIaquTeTa Ha .rpeTr4 JILIqa caMo al(o Jrr.rIIaTa c
uuuro o6paaonanue r xuaar.Ir[]lKa\*ts, t4n:a oflI{T ce AoKa3Ba r.r3nrnHerrue Ha
u3r.rcKBaHLISTa Ha BE3IO)KfiTeIC, IIIe yqacTBaT B r,BnBIHeHr.reTo Ha qacTla oT
noptql(ara, 3a Korro e xeo6xo4uru ro3r,r Karlauurer.
Koraro ylacr:nuKlT ce Iro3oBaBa Ha KarIauI.ITera Ha rperu :ruqa, roi rpr6na ga uoxe
,qa .uol(zl)I(e, qe ue pa3fionara c TexHHre pecypc[, r(aTo ape.ucTaBu AoKyMeHT 3a
noeTI,ITe oT TpeTLITe nI{Ua 3aaSJIXeHr{r.
Tpernre :uqa rpr6na Aa orroBapcr na clorBerr{r4Te r(pnrepr{u ra uo46op, sa
aoKa3BaHeTO Ha KOr{TO yqacTHLIKET Ce rrO3OBaBa Ha TexEr.L KaIIaur{TeT Il 3a Tnx Ia He
ca HzrJrr,rqe ocHoBarlr 3a orcrpzlurBaHe or rrporleaypara no r. 4.1.1 (ocuoaagnxra no
qn. 54, a,r. 1, r. 1, r. 2, r. 3, r. 4, r. 5, r. 6 u r. 7 u oape.ueneHure or Bt3Jroxr.rreJu
o6crocrercrsa uo.r.:r. 55, a,r. l, r. I r.l r. 5 or 3OfI) r ocuonanircra no r. 4.2.1 or
HacTorrqara .uoxyMeHTarIur.
Bteroxr.rrerq:r [3I.IcKBa or yrlacrHr,rxa Ia 3iMeHH rrocorleHoro or Hero rpero Jrlr(e,
ilxo ro He orroBap.s Ha Hrxoe or ycJloBu.f,Ta no t. 3 .4.4;
Koraro yracrruK B flpoqeAypara e o6e4nneHue or rllreuuecxn tlanu topugttecxu
,ruqa, rofi Moxe Aa AoKaxe lr3flrflleHuero Ha Kpr.rreprrr{re :a uog6op c Kar]arr.rrera Ha
Tperu nrrqa trprl crra3Bane Ha ycJroBr.rrra to r. 3 -4.2 u t. 3.4.4.
Koraro yvacrnurtT e flocoqrrJl, qe qe I,I3rIon3Ba Kanaqr,rrera Ha rperv JTI,IIIa 3a
.EoKzBBaHe Ha cborBercrBr.rero c Kpureprrlre :a no46op 3a Bc.f,Ko or re3u Jrr{qa ce
npeAcr,lB, orAeneu quQposo roArr{ciur EEAOI.

3.4.

3.4.1

3.4.2.

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

3.4.7.

,,Llgnt tnetue
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IV I,I3IICKBAHI{fl KbM YqACTHIIIIIITE

4.1.

4.1.1

I,I3HCKBAHI{fl I(LM JIHIIHOTO CACTOflHIIE HA YIIACTHIIIIHTE:

Bruoxnrersr orcrpaHsBa or yqacrrre B npoueAypara 3a BE3JraraHe Ha
o6qecrseua rloptqKa yqacrxltK, 3a Kororo ca lraJllue ttrIl ca BB3HtrKHaJrrr
rrpeAn f,JrH [o BpeMe Ha flpoueAypara ocnoBaH[sra no v.r. 54, a,r. 1, T. lr't,2rr.
3, r. 4, r, 5, r. 6 n r. 7 n onpe4e,renure or BB3Jloxnre.rc o6crosrencrra no vl. 55,
ar, 1, r. I u r, 5 or 3OII, xarro c.reAsa:
1) Koraro yqacrHrrKtT e ocraeH c BJr.s3Jra B cuna [puctAa. ocBeH ar(o e

pea6u,rr:rupan, 3a rpecrtrrJreHr-re no.ur. 108a, q:r. 159a - 159r, u:r. 172,,lJt. 192a,
,tr. 194-217,,11t.219 -252,\r.253 - 260, .rn. 301 - 307, .rr. 321,32lau q.352
- 353e or HaxasareJrgu, xo.aexc (.rr. 54, ut. l, r. 1 or 3Oll).

2) Koraro yqacrHr,rrlr e ocbAeH c BJrr3Jra B cuna nprrctAa, ocBeH aKo e
pea6ulurzpan. 3a npecrtrrJleHr,Ie, aHailor[qHo rra re3[ rlo flpeAxoallara roqKa B

AbpxaBa qneHKa rin T pera crprua (v:r. 54, ut. 1, r.2 or 3OII);
3) Koraro flacrgl{Krr I.IMa 3aIBnxeHIt, 3a laHlqn }r 3a.[6J]xureJrHr ocfiryprrrenHu

BHOCKI{ IIO CMI,ICbJ]A HA \1. 162, at. 2, r. I or ,(auruuo-oc[rypr.rrenHr.r,
npoqecyaneH l(oaeKc u Jrr,rxBHTe rro rD(. r(6M alpxaBara ITJIIT K6M o6I{unara no
ceAanulqeTo Ha BB3JIoXITTeJL I{ Ha )nracTHllka, r.rJrll iulzlJlorurlrHll 3a,q6JlxeHlrr,
ycTuuIoBeHIl c aKT Ha KoMrreTeHTeH opraH, cG lacHo 3ilKoHoaaTencTBoTo Ha

AGpXaBaTa, B KOSTO TIaCTHLIIGT e yCTaHOBeH, OCBeH aKO e AOTTCHaTO
pa3cporrBaHe, orcpoqBirEe lanla o6eeneqeur.re Ha 3a.{TJIxeHIrrra vrfil
3aAbJrxeur,rero e no ar<r, xofiro Ee e BJrr3aJr n crla (vl. 54, at 1, r. 3 or 3Ofl),

4) Koraro e HaJIIrqe HepaBHolocrarBeHocr B cryrranre no u:r. 44, a:r. 5 or 3OII (.1'r.

54, ut. l, r. 4 or 3Ofl);
5) Koraro e ycturoBeHo, ve (ur. 54, a,r. l, r. 5 or 3Ofl):

a) yracruuxr,r e fipeAcraBnn AoK)a{eHT c HeBrpHo cblbpxaHlre, cBbp3aH c
yaocToBeprrBuure JII{[caTa Ha ocHoBaHr.rs 3a oTc'rpalH.[BaHe I,IJIIi I,I3ItnHeHHeTo
Ha r(pHTepHHTe 3a noA6opl

6) ytacruuxtt He e [peAcraBr.rJr u3r.rcKBzurla ce an(poprrraqts, cB6p3au]a c
yaocToBep.sBaHe Jrr{[caTa Ha ocHoBaHI-L 3a oTc'rpaHf,BaHe r4nH r.BlaJIHeHHeTo
Ha KpHrepr.rure ra no.u6op.

6) Koraro yracrHrrxbr e c ycratHoBeno c BJrr3Jro B crrra Haxa3areJrHo
nocraHoBJreHue uml crAe6no peuleuue, HapymeHlre naqn. 61. aa. 1, 'tn. 62 an.

lwru 1, qr. 63. a,r. 1 uttu2,\r. 118,, . 128,,$.228. ul.3,\n.245 u\n. 301 -
305 or Ko.qexca Ha rpy,ua l,tnt,r aHiuomqHr.r 3aa6JIXeHLIr, yCTiUIOBeHLt C aI(T Ha

KOMneTeHTeH OpraH, CttnacHo 3aKoHoAaTeJIcTBoTo Ha .qcpxaBaTa, B ko.sTo

KaHAUAaTBT rrJrr{ )qacrrrr.rK6T e ycrauoBeu (vl. 54, a:r. 1, r. 6 or 3Ofl).
7) Koraro e HaJrr.rqe xonrlrnxr Ha HHrepecu, roftro ne Moxe Aa 6rge orcrpanen

(vr. 54, ar. 1, r. 7 or 3OII).
8) Koraro fracruuxrr e o6.meu e B HecbcrorrreJrHocr HJrrr e B rrpou3BoAcrBo rro

HeclcTorTeJIHocT, I.IJILI e B [pOIIeAypa I]O Jrr.rKBIIIaqU', UIIf4 e C(JIIOT{r,JI

uaarnctge6ro cnopa3)a{eHue c Kpe,urropr.rre cE rro cMr{cbJra na q.t. 740 or
Tsproncrr.rr 3ar(oH, uJrr,r e npeycraHoBr.rn Aefinocrra clr, a B cnflafi qe

f{acrHl4KBr e r{yx(,Iecrpa[ruo Jrrrue - ce Haur.rpa s noAo6uo floJroxeHr.re,
npolr3THqalqo oT cxoaHa [IpoueAypa, csrJlacHo 3aKoHoaaTencTBoTo Ha

AGpxaBara, B xorro e ycraHoBeH (u,r. 55, a,r. 1, r. 1 or 3Ofl);
9) Koraro yracrrrr.rKtr e onr,rra,r ga (vl. 55, a.r. 1, r. 5 or 3OfI):

,,I4znotteuue Hq cmpoumervo - uotmacrcuu pa6omu ua o6exm: ,,Pexoncmpyxt1un u pexo6tuumo4un ao nt m
GAB 1 169/11I-404, Ceanueeo - Kpyweeo - Mrqde+ rc.,,At. Cmau6ottu cxu". Vyacmt x om ku.0 +000doKu.
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a) floBnure rra B3eMaHero rra pelreHHe or crpiHa Ha B63roxHrer.f,, cBbp3aHo c
oTcTpaHcBiIHeTo, noA6opa r.rJru BB3JIaraHeTo, BKltoqr{TeJrHo qpe3 IIpeAocTilBrHe
Ha HeBcpHa rarH 3a6nyx,4aBarqa [H(bopMau[r, Hmr
6) floryru un$oprtlaqu.a, Kosro Moxe Aa My Aa.qe HeocroBarerHo lrpeAuMcrBo B

npolleAlpara 3a Bb3JraraHe ua o6Eecruena nopr.rxa.
.IIOIU3BAHE: Ifpu nodaeane na oQepmama yqacmnurom dexnapupa nuncamo
unu Hu,uqunma Ha ocnoaaflunma ia omcmpawaaarre upel npedcmaenne na
4uQpoeo nodnucon Eduneu eeponefrcxu doxytuenm to oduqecmeenu nopt.tKu
(EEIOil). HaQopuaqunma ce nocoqsa 6 npulotctume noJrema aa Llacm III:
,,Ocxoeanun ta uzxnnveaae" om EE,\OU,
Vxasauur. za nontngaue :

* IluQopNaqunma omHocHo runcama uru H(uuguemo ua o6cmonmetcmaa no m.

4.1.1, m. l) u m. 2) (tn. 54, att. l, m. I u m. 2 om 3OII) ce nonblla e qacm III,
pasden A, B u f, xaxmo cnedea:
B pasdet A ce npedocmaen uuQoptta4un omHocHo npuct du sa uteduume
npecmbruteHun: Y,racmue a npecmbnHa opzaHrcaqut no un. 32I u 32 I a om HK;
Kopyn4un - no un. 301 - 307 om HK; I,Izuaua - no ql. 209 - 213 om HK,'
Tepopucmuuuu npecmbrueHua unu npecmbtueHut, Koumo ca csbp3aHu c
mepopucmuqHu de uocmu - no,lt. 108a, an. I om HR; llsnupaue Ha napu LL,tu

Quuaucupane Ha mepopu3btr - no ,Lrt. 253, 253a, mu 2536 om HR u no q.n. 108a,
an. 2 om HR; lemcxu mpyd u dpyzu fiopuu ua mpaQux Ha xopa no qn. l92a
u,tu I59a - I592 om HK.
B pazden B, noae I ce npedocmaen uuQopua4un omHocHo npuct du sa
npecmbtlle+ut no qr. 172 u q.n. 352 353e om HK. Ilpu omzoeop ,,,[a"
yqacmHuKbm nocoqla - ,[ama Ha aru3aHe B cuJla Ha npuctdama u

Qaxmuaecxomo u npasHomo ocHoaaHue 30 nocmaHostsauemo ; Cpoxa na
HA40 CeHOmO HAKa3AHUe

B pasde.n f ce npedocmaea uuQopua4un omHocHo npucadu 3q npecmllruteHut no
qn. 194 - 208, ,at. 2l3 a 217, ,L,t. 219 - 252 u,an. 254a 260 om HK.
3a6enelma: Yuacmuuqume nocoqaam uuQopuaqwt 3a npecmbruleHun,
aHanozuqHu Ha nocoqeHume a m. 1.1.1, m. l) (un. 51, tL't. 1, m. I om 3Oll) npu
H(uuque ua npuctda e dpyza dtpcraea ureHKa uru mpemq cmpaHa.

* I4uQopNaqunma omHocHo runcama uqu Haquvuemo na o6cmosmetcmaa no m.

4.1.1, m. 3) (utt 54, ar l, m. 3 om 3OII) ce nonbnso e eacm III, pasden B om
EETOII

* I,IuSopta4utmo omHocHo runcoma u u Hatuuuemo ua o6cmonme-ncmaa no m.

4.1.1, om m.1) do m. 9) (utr.51, an.l, m.4 -7, ytt.55, atl, m.l u m.5 om 3OII) ce
nonbraa ce nonbr*a B Vacm III, Pasdet B om EE\OII.

3a6enurxa; Rozamo npedu noda*aHe ua oQepmama yqacmHuK e npednpuen uepxu
3a doKa3aaHe ua nadettcdnocm no m. 1.1.10 (ua. 56 om 3OIl), mezu Mept<u ce
onucaam a EEIOII e nonemo, cabp3aHo cbc cbomaemHomo odcmonmetcmeo.

4.1.2. Ocuosaurrrra rro r.4.1.1, r. 1), 2) *r 7) (tl. 54, ut. l, r. 1,2 u 7 or 3OII) ce oruacrr
3A:

r).
2).
3).

,,Lhnt'tteuue Ha cmpoumal+o :voumactctu pa6omu ta o6erm: ,,Pexoacmpytc4un u pexa6utumaqun uo ntm
GAB 1 169/III-401, Ceanueeo Kpl,tueeo - Mtadeu -ns.,,,4,1. Cmau6oJtuicru". Vuacmtxom rcu.0 +000do rcu.
1J + /JU

13

JII,rqaTa, KOHTO IIpeACTaBTSBaT yqaCTHIIKa;

JIIIIIaTa, KOI{TO Ca qJreHOBe Ha yIIpaBI{TenHn r.r Ha,q3opHlt optaHn Ha yqacTHIIKa;

Ipyru nfiqa clc craryr, KofiTo r{M [o3Bor.EBa Aa Blntl't nprKo Bbpxy AefHoc]:ra
Ila. [pe.4npxrTneTo IIo Haq H, ekBHBarJreHTeH Ha To3Lt, Banr.rAeH 3a
npe,EcTaBn BaqnTe fo JIHIIa, qJIeHOBeTe Ha ylpalBLITenHHTe ,lnu HaA3opHI,rTe

opraHr.r.



4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

3a6enetrcxa: Jlu4ama no m. 1.1.2. m l) u m. 2) ca:
a) npu ct6upamenuo dpytrcecmso - 3a nuqama no ,La. 81, aL I u ,1,,t. 89, at I om

Ttpzoecxun zaxon;
6) npu xouaudumuo dpytrecmeo - 3a HeozpaHuqeHo omzoaopHume c'udpytruuqu no

qn. 105 om Tupzoocxw saxon;
e) npu dpycrecmso c ozpaHuqeHd om?olopHocm - sa nu1ama no w. I11, a,t.I u an.

2 om TtpzoecKut 3aKoH, a npu eduonuauo dpytrecmao c ozpaHuqeHa
omzolopvocm - 3ct luqama no qn. I47, aq. I om Ttpzoecxun saron;

z) npu ax4uonepuo dpytrcecmoo 3a ruqama no ut. 211, an. l, w. 212, at. I u ,ut.

214, aa. 1 om Ttpzoecxun saxou;
d) npu xoauldumuo dpyttcecmao c at{4uu 3a nu1amo no qn. 256 aba apb3Ka c ql.

214, ar 1 om Tt pzoecxun saxou;
e) npu eduotruueH mbpzoleq - 3a Qusuuecxomo nuqe ml,p?oseq;
trc) IIpu rcaou na uytrcdecmpaHHo nuqe tuqemo, koemo ynpalnrsa u npedcmae*nea

xroHa utu urua aHorozuqHu npdsd cbztlacHo zaxouodamencmaomo Ho
d'opctcaeama, s Konmo HrcHbm e pezucmpupaH;

3) s ctyqaume no npedxoduume 6yxeu - u 3a npoKypucmume, ,o?amo uua maKuaa;
xozamo tycrdecmpaHHo nuqe uva noae\e om edw npoKypucm, deruapa4ua ce
nodaga ca.uo om nporypucma, a qutmo npedcmaeumenua aracm e akttoqeHa
mepumopurmo Ha Peny6tuxa Ettzapun.

u) ete eculxu ocmaHanu cryHsu, atllnqumenHo 3a uytcdecmpauuume nu1a - 3a
ruqama, roumo npedcmasntaam, ynpasngsam u KoHmponupam )qacmHuKo
cbz.noc+o larouodamencmeomo ua dtpctca*amq, a Kotmo ca ycmaHoseHu,.

Koraro ugr.rcrsauurra ro r.4.1.1, r. 1),2)u7)(utr.54, a:r. 1, -t. 1,2 u 7 or3OfI) ce
orHacrr 3a [oBerle or eAHo Jrr.rue, BcLrrIKIr JILIUa flo.qlucBar uuQpoBo eALrH u crItl
EE.{O[. Koraro e na,ruqe xeo6xo.4lMocr or 3ar.qrrra Ha JrurrHr.rre .EaHr{rr r{nu [p]r
pa3nrrqpre g o6crosrercrBara, cBbp3aHLI c Jlltrrnoro ctcrorHlre, untlopvauurra
orHocHo r,r3nckBaHr,rrra rto qn. 54, ar. 1. T. 1,2 v 7 or 3OfI ce [orr,JrBa B or,4elreH
qu0pono noArrrrcaH EEAOI 3a BcrKo Jrrrqe rrJru 3a HrKor,r or -]rurlara. B loc:re4uara
xurlore3a - flpu [oraBaHe Ha floBeqe or eaHH EE(OfI, o6crorrencrBara, cBGp3aHH c
Kpurep[r{re aa nog6op, ce cb4bpxar caMo B EE.qOfl, quQpono noArrucaH or Jrr,rrle!

KOeTO MOXe CaMOCTOTTeIHO ,Ua npeACTaBnSBa C6OTBeTHI,T' rraCTHI{K.
B cryraft qe )ruacrHr{(6T e o6e4unenlre or Surrvecxu /umr rcpu4tvecxu rl,rIla
ocnoBaEr.rrra 3a orcTparurBarre [o r. 4.1.l (ooronauurra no qn. 54, aa. 1, r. I, r. 2, r.
3, r. 4. r. 5, r.6 u r. 7 n onpe,[eneHure or BG3Jroxrrers o6crosrercrBa rro qn. 55, &.r.
1, r. 1 u r. 5 or 3OII) ce npunarar 3a Bcexu v,ren na o6egnnenraero.
Koraro yvacruulGT rrpeABl{xAa yqacrr,rero Ha noAH3TIIJIHLITenLI npu r,I3nGJIHeHr.re Ha
IOP6III(ATA I.IJII.I ITE I,I3NOJI3BA PCCYPCI.ITE HA TPCTU JIIIqA, IOCOTICHI,ITE H3HC(BAHruI CE

npI{JIaraT Il no oTHo[eHLIe Ha I]OAB3[bJIH]iTeIIITe r.r IIa TpeTI{Te nr.rqa.
OcHosauuqra no r. 4.1.1, r. 3) (vl. 54, a,r. I , r.3) Ee ce npr.rJrarar, r(oraro:
o Ce sa,rara Aa ce 3aqr-rrrr oco6euo BaxHr.r AcpxaBnlr uru o6uesrseHu r.rHTepec[:
o Pasl\.Ieprr Ha HenJlareHr,rre ,qrJIxHMLt ,iutbul1. :,1'nrt coquarnHoocuryplrrenHl

BHocKr.r e He rroBeqe or I na cro or c),N{ara Ha roAnrrrHu, o6u o6opor 3a
flocne,qHara flpuxmo.reua t[unaucoBa ro4rHa.

B cnyuafi qe rro BpeMe Ha rrpoBex.qaHe Ha flpoqe.Eypara Hacrtnu rrrKoe
o6c'rorre:rcrno or ocHoBilHurra 3a orcrpaurBaHe uo r. 4.1.1 (ocxonanlura no v:r. 54,
ar. l, T. 1, r.2, t.3, r. 4, t.5, r. 6 n r. 7 u onpegeleHr,rre or Bb3noxr.rreJu
o6ctoste,Tcrsa no .lr. 55, ar. 1, r. 1 u r. 5 or 3OfI) )AracrHrrxtT e Inbxeu Aa
yBe,qoMH [ucMeHo Bb3JroxI{TeJL B 3-AneseH cpox or Hacrt[BaHero My.

,,Ilsnotueuue a cmpoumet,o .uoumatcnu po6omu ua o6erm: ,, Pexoncmpyx4u.a u peta6utuma4un xa m,m
GABI 169/lll-401, Ceetueeo - Kpytaeeo - Maadea tt.,,Ait. Cmau1ottuict<u". Veocmtx om rcu.0 +000do rcu.
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4.1 .8. IIpu noI{cKBaHe or crpaua Ha Bt3JroxureJrs, yqacrHurl[re ca AJ]6xHr.r Aa npe,ucreurr
neo6xogr:uara uxQopr'laqlrr oruocuo np,rBuo-opraur{sarluoHHara $opva, nog ro.rro
ocaulecrBrBa Aefiuocrra cu, KaKTo r.r crlrrctx Ha BcrrqKu 3a,q6JIxeHI,I JII,Iqa lto cMI,IcBra
laar.4.l.2 (*n. 54, al. 2 u,tr. 55, a-n. 3 or 3OfI), He3aBlrcrrMo or Hal,rMerroBaunero Ha

opfaHHTe, B KoIITO rracTBaT, ITJIII ,UJISXHOCTUT,e KOIITO 3aeMaT.

4.1.9. OcnosaHr,rsra 3a orcrpilurBaue ce flp]r:rarar Ao Ir3TI{rIaHe Ha cJlerHr,rre cpoKoBe:
F ner ro4Ilrr,I or BJII.Barrero B cLIJIa Ha rlpl,tccAara - rlo oTHoIIIeHI{e Ha o6cro.grerctsa

no .rr. 54, a,r. l. r. I u 2, ocreu aKo B fipucrAara e rrocoqew Apyr cpoKi
) rpu no4rnu or,{arara Ha HacrbrrBaHe Ha o6crorrercrsara rro .ur. 54. al. 1, r. 5,

61xna "a" ur.6u q:r.55, a,r. 1, r. 5, ocnen ar(o B aKTa, c rofiro e ycrarroBeHo
o6crosrercrsoro, e flocoqeu .[pyr

4.1.10. YqacrnuK sa Koraro ca HaJrr,rqe ocHoBaur.rr 3a orcrparrrBarre no r. 4.1.1 (ocnoranu.rra
no q,r.54, a,r.l, r.l, r. 2, r.3, r. 4, r.5. r.6 s r.7 l-r orpeAenexr,rre or BB3rorcrrers
o6croqrercrsa no .r,'r.55, a1.1, r.1 u r.5 or 3OfI) ulra rpaBo Aa npeAcrzlBr.r

aoKa3aTeJrcTBa, qe e flpeanpuen MepKH, Kor,rTo rapaHrr.rpar HeroBaTa Ha,rlex,{Hocr!
Bbl]peKll HUIJII'IqI,eTO Ha CbOTBeTHOTO OCHOBaHHe 3a OTCTpZUITBaHe, KaTO AO(alrI(e, qe:

A) e noracul 3aabJrxenurra cr{ rro r.4.1.1, r.3) (sa AaHrqu r.r 3aAtJrxr,rreJruu
ocuryplrrenHrr BHocKH rro cMr{caJra sa gst. 162, ut. 2, r.1 or .{anrwro-
oc rypr.rrenHl{, flpouecyaneH ro,qexc) rxrnovureJlHo HaqI.IcJIeHI.ITe JIItxBlr r]o rf,x
uluttu rlo6u HJrrr rre re ca pa3cpoqeHr,r, orcporleHu H:rfi o6eeneqeHlI.

E) e n:rarra:r unll B Ilpoqec Ha Il3nJIarIIaHe Ha AbJIxItMoro o6e3rqereHle 3a Bclrqxu
BpeAr,r, HacT6lrr.rJrr.r B pe3ynTaT oT x3BbpIIIeHoTO OT HerO npecT6[neHr.re LIJIH

HapylreHHe;
B) e uarcuu:r H3qeprrarenHo rlarmre E o6crosrercrBara, Karo aKTr,rBHo e

cBAeficrBar Ha KoM[erer{THHTe opraHn, E e u3TI6JIHI,IJI KoHKperHr.t flpe.qlrucaHuc,
TexHI,IqecKIt, opIaHIr3aIIUOHIrI{ 14 KaApOBI.I MepKI,I, qpe3 KOTTTO Aa Ce [peaoTBpaTrT
HOBr,r flpecr6flJrelJlds. EJ,IJ Hapy[eHr.rf, .

f) e nnan.u H3urno AbJrxr.rMoro B3eMaHe no .{r. 128, ,t:t.228, ut- 3 ttlu,$.245 ot
Ko4exca ua rpy4a.

3a6enetrxa Rozamo npedu nodaeane na oQepmama yqacmHuK e npednpue,t trepxu
ga doxaseaue ua nadetrcduocm, mau epku ce onucaam e EEIOU B nonemo,
csbp3aHo cbc cbomsemHomo o6cmonmencmeo.

4.l.11.Karo AoKa3arercrBa, qe yrracrHr.rxbr e [peAfipuen MepKHTe no r.4.1.10, rouro
rapaHTIIpaT HeroBaTa HaAexIHocT, yqacTHr.rrGT cneaBa Aa rrpe.EcTaBlr:
F flo oruoruerrlle Ha o6crocrercrBara no r.r.4.2.1, A) r.r B) ('r:r. 56, a:r. l, r. 1 u 2)

or 3OfI - AoKyMeHT 3a n3BrprrreHo rrnarqaHe rrJrr,r clopa3yMeHne nnx rpyt BrrI
AorqaneHT, or rofiro Ia e BEAHo, qe 3aIbJIxeHHfta ca o6egneqern Brt,t qe

cTpaHI{Te ca aoroBopr.rnu TfiHoTo oTcporlBaHe I{nE pa3cporrBaHe, 3aeAHo c
rroraclrreJleH r.:r.ar. u/ultu c flocorleur.r giar 3a oI(oHqareJIHo Ir3nnaqane Ha
.{GJIxr,rMoro o6earqe:renue;

) flo orsoruesr.re Ha o6crosrercrBara no r.4.2.1,B) (ul. 56, a:r. 1, r. 3 or 3Ofl) -
aoK),}{eHT oT cBoTBeTHIt' KOMIIeTeHTeH OpraH 3a IIOTBBpXIeHI,Ie Ha OIIflCaHI,rTe
o6crosrercrsa.

4.1.12.8 cnf{aji se ) racrHr.r( e npeAcraB[n .qoKa3areJrcrBa no r.4.1.11, BB3Jroxr.rreJrrr
npelleHrBa rrpeAIIpIreTETe oT Hero MepKI{, KaTo oTrtI,ITa TexecTTa H KoHKpeTHHTe
o6crolre:rcrna, cBrp3arru c npecrLlneHuero lrJrr{ Hapyrnenuero r.I B c:ryvai ve re ca
,[ocTaTttrHr,r Aa rapaHTnpaT HefoBaTa HaaexAlrocT, Br3Ioxr,rTeIsT He Io oTcTpilHrBa
or yqacflte. Motusrre 3a nprreMaHe unx ofiBtpJrsne Ha llpeAcrarBeulrre
AoKa3arencrBa ce rocor{Bar B pemeHrrero 3a npe,qBapllTenen no,u6op, cr,orBeruo B

,,llgnt rrneaue Ha cmpoumer,o - tvonmatcuu pa6omu Ha o6exm: ,,Pexoucmpyx4un u pexa1utuma4u.n ta nam
GAB 1 1 69/III-401, Ceaweeo Kpyuteeo M.noden - ns. ,,,4t. Cmau1otuicxu". Vyacm.ox om rcu 0+000dorcu.
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4.2.

4.2.1.

4.3.

4.3.1.

pertreHHeTo 3a KJrac[paHe r]nB rrpeKpaTrB{lHe Ha rrpoqe.(ypaTa, B 3aBficr,rMocT or Br,raa

u eTarra, Ha l(oftTo e flpoueaypaTa.

.qPYfI,I I,I3I,ICKBAHI,I-S KbM YIIACTHI{qI,ITE, KOI,ITO MOXE AA
EbAAT IIPE.(BI,IIEHII B IIAIIIIOHAJIHOTO 3AKOHO.(ATENCTBO.

Yvacrnr.lqu, Kor.rro ca cB6p3zlgr.r Jtrrqa [o cMr,rclJra ua $ 1. r. 13 u 14 or
AoIIBJrHr.rreJrHr.rre paanopeq6u na 3arona sa rry6nuuuoro npegrtaraHe Ha qeHHr{

KHr.rxa He Morar .qa 6rgar calrocrorrenHlt yqacrHr.rqfl B eAHa r.r ctrrla [poqeA]?a.
flocoqenoro ocHoBanlre He ce lpr.rJrara 3a noAIr3nGJrHr.ITeJrLITe I.I TperETe rHIIa, (or.rro
yr acTHr.rrGT npelBlrx,{a aa non3Ba.
3a6enetrcxa: B c,tyta qe no apeMe ua npoaetrcdane ua npoyedypama Hacmbnu
nodo6to o6cmonmetcmeo yqacmHukbm e dtblteH da yeedouu nucMeHo
ab3ltoicumenn a 3-dHeaeu cpok om HqcmbnsoHemo My
NQIU3BAHE: IIpu nodoeane na oQepmama yqacmHuKbm dexnapupa nuncama

4.2.2.

unu flonuquemo na odcmonme.,rcmaa no c ucbJta Ha S 2, m- 15 om
dontnuumennume pa3noped6u na 3OII yp* npelcmasnne aa quQpooo nodnucan
Eduueu eeponeficxu dotgmenm 3a ofluqecmceuu nopbqr<u (EEIOil).
IlnQopuaquama ce nocoyaa I npunorrctume norema Ha Llacm III, pafien f om
EEqon
He uorar Aa yqacrBar B flporleaypara 3a B63JraraHe rra Hacror[Iara o6rqecrseHa
IIopBqKa yqacTHr.lqlr, Kor.rTo ca ApyxecTBa, perHcTpr{paHn B rcprrcAr.rKrlr,M c
npetf epenqr-ra:reH AaHbqeH pexr.rM r.I cBtp3arHr,rre c rqx nnqa BKrrcr{r,rrerHo Ii qpe3
o6e4uuenne/xoncopqury, B Koero yqacrBa ApyxecrBo, perrrcrprrpaHo B
rcpuc.qr,rKqn.s c npetfepenqua:reH AaHbqeH pexnM (qn. 3, r.8 or 3axoua 3a
I,II(oHoMr.rqecKI.ITe r.r tluHauconure orHoIIIeHr,r, c ApyxecrBara, pen{crpr.rprurlr B
rcplrcAr,rKuux c nperfepeuqraneH AaHlqeH pexr.rM, KoHrponupanr{re or rrx Jrr{ua u
rexHr,rre geficrnr.rrelnr co6craeurqu (3I4OOAPIOAPCnT.(C), ocBeH r(oraro He ca
Harrfiqe ycnoBu{ra ro tlrr. 4 or 3H@OIPIOAPCnTAC.
.IIORA3BAHE: IIpu nodaeane ua oQepmama yqacmnuKbm der<,tapupa do.tru
dpyxecmeomo - y.tacmfluK e pezucmpupaHo e rcpucduxtqu.t c npefiepenquaaen
daurqeu pe cu)$ ItpB npedcmacnne aa quQpoeo nodnucan Edunen ecpone cxu
dotgmenm ta oduqecmcenu nopt4Ku (EEIOry. IlnQopnoqutma ce noco.t*d a
npuJtolrcHume nonemo a .Iacm III, pasdu I om EEIOII. B utyuai ue,
dpyucecmaomo - yqacmtuK e pe?ucmpupa*o c npucduxqu.n c npefiepeu4uaaeu
dauuten pe cunt, Ho ca npunmruntu usknmqetunma ,to tul, 1 om
3WOOIPIOU qPKn T[C, ce nocouao Koakpemflomo L?,<]tp.rerrue.

KPI4TEPI4I4 3,A NOAEOP KbM TOAHOCTTA (TIPABOCIOCOBHOCTTA) 3AymAxIIfl BAHE HA IIPOOECLIOHAIHA AEfrHOCT:
Yqacruuxrr rptr6Ba Aa e Brrr{caH n I_{eu:rpa.lnur flpoQecxoHa,'reH perucrtp Ha
cTpoHTeJUr, 3a Il3[tJrHer{I,Ie Ha BTopa rpyna, rreTBbpTa Karerop]u, cbrlracHo
flparu,rnuxa 3a pera 3a Blr.rcBane u Boaene ua I]eurpa,urur lporfecuona,ren
perrrcrrp rra crpouTen , a ar<o e qyx,qecrpanno rlnsuvecxo l,Infl rcpx,u.rqecKo nxqe,
crlqoro Aa xMa lpaBo (cruacno Harl]roHrrlrr{oro My 3arorroAareJrcrBo rr npu
ycnoBusra Ha B3ar.rMHo rrpr,r3Hasaue) ga u:nlmru npe,Rlera Ha nopaqxara.
,IIOI(A3BAHE: llpu flo.qaBa]re ua oQeprara yqacrHr.rr(Br Aerurapupa cborBercrBue c
LI3I,IcKBarrero, Karo nocorrBa a 9acr IV, pasqer A, r. I ) or EEAOI rpynara u
I(areropllrra rra crpor,rreJlHlrre o6errrn, aa KOI,ITO E BNI{C'IH n I-{enrpa:ruu.r

,, Plznrtteuue a cmpoumet*o :voumatcxu po1omu uq o6exm: ,, Pexoucmpyxt\u.n u pexolutuma4ttx ta nom
GAB1169/lll-401, Ceanueeo - Kpyteeo Mtoden - ns. ,,ar. cmau6otru cxu". vvqcmtx on t.ot. 0 +000 do pw.
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flpo(becxoHaneH per]rcrBp Ha crporrrers, Karro H r{oMepa Ea Yqocrorepeuuero sa
B[[cBaHe u Aara Ha B&'rr.rAuocr, a 3a qyx.{ecrpaHHu Jrrxla ara;ror}rrrna rurQopuaqur
3a csoTBeTeII eKBHB{IITeIITeH .IIOKytlteHT yAOCTOBepTBaITI [paBOTO fla C6OTBeTITOTO

n[ue (cBrnacHo Haqr{or{aJruoro My 3aKonogarencrno) aa u3n6JrHr.r flpe.(Mera Ha
IIOpbqKaTa.

IIou vcnoeunma ua 5 om 3OII Bb3qtolcumentm 0tce da uzucxa,ut. 67, a,t
doxvueumu qp$ Koumo ce doKa3sa detaaouoanama e EEilOll un 'p,vauut - Konue
ua eotuduo ydocmoaepeHue 3a BnucaaHe e l_{eumpatuun npoQecuouarcu pezucmbp Ha
cmpoumen, Lnu eKauoaneHmeu doxy.ueum sa uycrcdecmpaHHume yqacmHuqu,
ydocmoaepneaul npaaomo Hd cbomsemHomo tu4e (ctztacHo HaquoHcuHomo lvy
saxoHodamencmeo) da ulnt ,tuu npedttema na nopbvkama.
IIpu yctoeunma ua un. 67, o,t. 6 om 3OII, npedu cutaqaaHe ua dozoeopa,
onpedeneuun u3nbtrHumen npedcmaen doxyueumume no npedxodnomo u3peteHue
(axo ne ca 6utu npedcmaeeuu no peda na ut. 67, an. 5 om 3ory. B cnyuati te
onpedenenw u3nblHumer e tytrdecmpaueH yqacmHuK, moi mpn1oa da npedcmaeu
doxyttenm, c xo mo da doxatre, qe Lua npa*o da usntnunaa ab3lla?aHamd de uocm
a Peny6nuxa Bttzapta, BKtt. qe e u3sbpauJt pe?ucmpa4un e l_{eumpanuun
npoQecuouateu pezucmbp Ha cmpoumenn Uff Pq 3q cmpoelcu om cbomaemHama
?pyna u Kome?oput|.
flpu y.racrue Ha o6egnnenu.r, Kor{ro He ca rcpzarrqecKr.r Jrxrra, ctorBercrBr{ero c
KpI,ITepr{, aa no46op ce AoKa3Ba or Bcrr(o or Jrrrqara, BKrrorreHr,r r o6e4r.rueuuero,
xoltTo r{e u3IItJrHrIBaT CTpOI.ITeJIHTT geftnocru, cro6pasuo pa3lpeaeneHl{eTo Ha
fracrnero Ha Jrurlara npu r{3n6mreHr.re na gefiuocrlrre! rrpeABqeHo B loroBopa 3a
ct3.rlaBaHe ua o6egunenue.

KPIITEPI,IIT 3A IIOAEOP KbM OT.THAHCOBOTO I,I HKOHOMI{qECKOTO
cbcTorHltE HA Y{ACTHHII}ITE:
YqacrIuxtr tpr6na ga e peanr-r3r{pan o6opor or crpor,rreJruo-Monraxru pa6orr,r, upea
fiocnelHlrre 3 (rpu) npr.rx,rro.u.ru r[unanconu roAr,rurr B 3.lBucrrMocr or Aarara, Ha
Ko.f,To yqacrHHKar e ct3AaAeH IrJrr,r e 3anorrHeul gefinoc.rra cu, B pa3Mep He [o_MaJI6I(
or 5 600 000.00 nesa. 3a yvacrnux - qyxreclp.luuo maqe o6opo'mr ce [3rrncJrrBa rro
oS quaarrrs xypc ra EHB 3a crorBerrrara Banyra B JreBa KIM aarara Ha [oaaBaHe Ha
o$eprara.
,IIOIU3BAHE: flpr nogarane ua oQepr:ara )AacrHrrKhr AeKrap pa cborBercrBr.re c
[ocraBerroro r.r3r{cKBaHe, Karo florrbJrBa rracr IV, pas4e:r E, r.2a) or EEIOfI.

4.4.

4.4.1.

llpu vcttoautma uaw. 67, a,t. 5 om 3OI7 ab3rto)rcuMULflM ltot{e da usucxa
doxvueum u, tlDei koumo ce doxagea detcnapupaHama a EEIIOII uudo
Cnpaoxa
npuruuoq

sa o6opoma om cmpoumenHo noumatcnu pa1omu sa nocneduume 3 (mpu)
utu Quuancoeu zoduuu, e saeucumocm om damama Ho xotmo yqacmHur<bm e

yupedeu ulu e janoqHcu de uocmma cu. Ilpu ycnoauuma ua ql. 67, at. 6 om 3OII,
npedu cxnnueaue ua dozoeopa, onpedeneuun u3nbnHumen npedcmaen doxyueumume
no npedxodnomo arpeueHue (axo ue ca 6tuu npedcmaaeuu no peda Ha,aa. 67, aq. 5
om 3OII).
flpu yracrue ua o6egr,menur, KoHTo rre ca rcpfiar{qecxu m4qa, cBorBercrBuero c
Kpnrepr,r, 3a rroA6op ce gorarna or: o6egurenuero )AacrHrrr Karo qrJro.

4-4.2. Y\ac,Hsxrr rpr6na ra v*a Ba rr*a 3acrpaxoBKa ,,flpo0ecaonarua orroBop,ocr B
cT por.rreJrcrBoro" cruacuo .L,r. 171, a:r. I or 3yT c :uunsuaaHa 3ac,rpaxoBareJrHa
cyMa, cbrJracHo .r,r. 5, a.n. 2 or Hapeg6ara 3a ycnoBr.rrra n peAa 3a 3a,(bnxHTenHo

,,l:lsnutnetue ta
GAB I 169/III-404

cmpoumelvo -.uonnatcuu pa6omu ua o6erm: ,,perotcmpyr4ut u pexo6uttumoquz ua num
, Ceanueao Kpweso - Mtqdea - ns. ,,,4,1. Cma.u6otuicxu,,. Vqqcml,x om &u. 0 +000 do pu.
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3acTpaxoBaHe B [poeKTr{paHeTo E cTporrTeJIcTBo 3a KaTerop}IrTa c,rpoaTencTBo,
cBo6pa3Ho cTpoexa - [peAMeT rra nop6rrKaTa nn]r eKBr.rBaJreHTHa 3a yqacTHtrK -
qyxlecTpaHHo JII{qe cGlnacHo 3aKoHoaaTeJrcTBo IIa .qBpxaBaTa B xo{To e ycTaHoBeH.

.IIOIU3BAHE: flpu uoganaue na orfeprara fracrHxKlr AeKnaprpa ctorBercrBHe c
flocraBeHoro r.r3rrc(BaHe, Karo norrrJ]Ba B rracr IV, pa3Aen E, r.5) or EE[Ofl, xaro
locoqu 3acrpaxoBareJrEara cyMa Ha cKlrroqerara 3acrpaxoBKa ,,flpor[ecuouanua
orroBopHocr", I(aKTo Il HoMep LI BaJIIlaHocr Ita c6rqara.
[IDu yctrosutma ua,rn. 67, at 5 om 3OfI atsnotrumettm oJ{:e da usucxa
doxvneu mu, qpfi koumo ce doxasea deK,t aDuDaHama a EE\OII un auut - konue
na doxyNeum doxaseat4 Harulue Ha 3dcmp(Eo6*a "llpoQecuonanua omzoaopHocm".
Ifpu yctoeuxma ua ql. 67, aq.6 om 3OII, npedu cltuottaaHe na dozoeopa,
onpedeaenut u3nbnHumen npedcmaan doxyneumume no npedxoduomo u3peqeHue
(axo ue ca 6unu npedcmaaeuu no peda ua,an. 67, a,t. 5 om 3OII).
flpu yracrxe ua o6e4xnenue, Korrro He ca bpuAuqecKu Jrx[a, cborBercrBl,Iero c
Kpr,rrepl.t.{ sa no46op ce roxa3Ba or BcsKo or JILIqara, BKrlorreHr.r n o6egr.trenuero,
I(ouro rrle r,r3[rJrHrBar crporrrenHr.r AefiHocrr.r, cBo6pa3Ho pa3npeAeneHr,rero Ha
yqacruero Ha Jllruara [pI,I H3rruIHeHI{e na gefiuocrNTe. npeABr.rAeHo B AoroBopa 3a
cr3.uaBaue na o6egr.ruenue

ja6eteta<a: Kozamo no ocHo*amerHq npu Ha yqacmHuK ue e e ctcmonuue da
npedcmaeu noucriaHume om sb3no){ument doxyt+teumu, mofr Motce da doxacre
caoemo ukoHoMuuecKo u Qutaucoeo cbcmotHue c no,uoulma ua ecexu dpyz
doxyueum, xo mo atsnotrumentm npue e 3a nodxodnul.

4.5. KpI,ITEpIllI 3A IIOIEOP K6M TEXHI.IqECKI,ITE I,I IPOOECITOHAJIHII
CTIOCOEHOCTII HA YIIACTHIII{}ITE:

4.5.1. flpea [ocJreAHr,rre 5 fuer/ ro4unu, crrrrrago or Aarara Ha [o.qaBaHe na oi[eprara,
yqacrHr,rK6T rpr6na ga e n3rrlm{rrJr 4efiuocrn c flpeEuer r,I o6eM, HIeHT}rqHu ItJtI{
cxoAur{ c npeAMera Ha flopr.rxara. flo.q ,,aefiHocrg c [peAMer n o6eu u,qeurnrru ulna
cxoAur.r c npe&.rera ua nopr.*ara" cneABa .{a ce pa:6upa H3rrurueHr,re Ha
crpor.rreJrHo-MoHraxlru pa6oru s o6racrra rra rr3rpaxqraHe u/raml pexoncrpyxqur
u/ut,r. pexa6umrarl[, Ha r,."r,,a ulutru ynflrrHa Mpexa c o6rqa gurxclna ur.rnuuyrrr 1 2
500 a.u.

HE: flpu no4anaue na otfeprara yqacrHr.rr(BT aeKnaprpa ctorBercrBr,re c
nocraBeHoro u3rrcKBaHe, qpe3 floflrJrBaxe Ha qacr IV, pa:ge,r B, r. la) or EE.(O[
Karo rrpeAocraBr.r u rnrfopuaqu, 3a crofiHocrra, !4a-rara, Ha Ko.{To e rrptrrsloquno
I,r3flulueurrero, Mscroro, raga u o6eua ua crpor.rreJlcrBoro.
If Du vcao uuma Ha w. 67. at 5 om 3OII srftoJtcumelnm noctce da u3uctiq
do eHmu, qDei Koumo ce doxasea dentaouoauama e EEIIOII uud auua -

nucbK Ha cmpoumencmeomq udevmu,rHo *lu cxodno c npedttema Ha nopbttnamq,
uinbJ,tHeHo npez noarcduume 5 ?oduHu, cqumaHo om damama na nodaeane na
oQepmume c nputoJreHu Kb Hezo xonu.a ua ydocmosepeHu, sa do6po ujnbnHeHue
Ha noco\eHomo cmpoumencmao, xoumo da cbdbplrcam cmo nocmma, damama, na
kotmo e npuKqtovunou3nbrHeHuemo, Mtcmomq euda u o6eua, taxmo u da.tu e
u3nbnHeHo B cbomoemcmaue c Hop amuaHume u3llcK6oHu8. IIpu yctoeunma ua un.
67, at 6 om 3OII, npedu crcaroueaxe ua dozoeopa, onpedeteuta u3nblHumel
npedcmaen doxyuenmume no npedxoduomo ujpe\eHue (axo ue ca 6uru npedcmaeeuu
no peda na 4n. 67, a,t. 5 om 3OII).

,,LIsnatteuue
GAB] 169/1II-

Ho cmpoumetto -,trotmolcuu pa6omu na o6exm: ,,pexoacmpyx4ul u pexa1utumatptn na nam
404, Ceetueeo - Kpyaeao Mtadea - rc. ,,,4t. Cmau1otuicxu',. Vyacmt r om rcu. 0 +000 do rcu.
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flpu yvacrue Ha o6eAr,rueHrrr, Kor{To r{e ca rcpr.rAr.rrrecKu Jrrrqa, crorBercrBuero c
Kplirepu, 3a noa6op ce .Eorasna or o6e,u{Henfisro yqacrHr,r( Karo u,rJro.

4.5.2. Y.racfi{[xtr rpl6ra Aa pa3flonara exun or creArnre rexHr,rqecKlr Jrr4rla 3a
I,r3[GnHer ,re Ha [op6qxaTa:
1). Ptxoeodumer ua odexma (1 6p) - Aa npr,rrexaBa nucrue o6pa:onanue,

cleuuaJruocr ,,flrruo crpor.rrercrso" uru exBr{BaJreHTHa, npo(pecuonaleu oflr.rr or
MnHHM),,N{ 5 (ner) rogfixfi u fracrr.re, Karo ,,p6xoBoAnren Hmr 3arM. pbKoBoAureJr
na o6er:r" Ha Mr.rHr,rMyN! I o6err c lpep.rer, cxoAeu Ea rrpe,q{era na o6rqecrreuara
nopcrrKa;

2).Texuu,recxu pt,xoeodumu (l 6p.) - nurle, orroBapcrqo Ha r.r3HcKBaH[rra Ha rrJr.

163a or 3YT, npnrexaBar{o nporfecaona:ren onr{r or MrrHr,rMyu 3 (rpu) ro,q.rnr.r u
yrracrr.re Karo ,,TexHr{qecKlr pbKoBoArrrel" na uunr.ruyrl 1 o6err c [peAMer,
cxoAeH Ha npe.uuera ua o6rqecT aeHara rloplrma;

3) Excnepm no KoHm HA NAqeCmeOmO (t 6p.) - aa apr,rrexaBa BlrJrri.qHo
yAocrorepenue/ceprurf uxar ra xoHrpoJr Ha KaqecrBoro uJrr,r eKBr.rBaJreHT:

4). Excnepm no 6esonacuocm u sdpaee (REj) (l 6p) - Ia rpr.rrexaBa Banu.qHo
y,qocroBepenr.re sa ,furxuocrno Jrr.rqe rro 6egonaorocr r.r 3ApaBe B cT por,rrencrBoro,
ctr.rracHo Hape,q6a Il, PA-07-2 or 16.12.2009 r. 3a ycrroBurra x peAa 3a
lpoBexlaHero Ha fleprroAr.rquo o6yreuue r.r r.rucrpyKTax na pa6oruuqr,r:re u
cJlyxr.rrenure no fipaBrrJlara 3a ocHryprBaHe Ha 3ApaBocnoBul-t ti 6esorracul,t
ycnoBII.s Ha TpyA Hnr.r eKBItBZIJIeHT.

flo.( o6exr c [peAMer, cxoreH Ha rrpeaMera na o6rqecrreuara flopaqKa c]rerBa ra ce
paz6upa crporrrenHo-MoHraxxu pa6oru s o6racrra na usrpaxgane n/u:n.r
pexoHcrp),1(qm u lntu pexa6ttutaqlu Ha rrbrHa r{/n,ru ymavua rrlpexa.

3adenetrcxa: Yqacmuuxz,m mpn6ea da npedtottcu pa3rueHu nu4o ia ecnxa edHa
d"tllfitcuocm om equna 3a u3nbrHeHue.

Ymoqnenue: IIpu uznoaseanemo Ha eKcnepmu - uycrdecmpauuu ttu4a, doxaleanemo
Ha cbomaemcmlue c nocmaaeHume u3ucNaaHuu 3a o6pazoeometuo
xealuQuxa4uonHd cmeneH ce ydocmoaepnea u c nocoqlaHe Ha eK*ltnoneHmHu Ha
us6poeuume no-?ope cne1u(uuocmu. Ilpunazam ce pa?noped1ume ua ,[upexmuea
2005/26/EO, KaKmo u ycnoswma u peda sa npu3HasaHe na npoQecuoutttuu
xoaauQuxa4uu, npudo1umu e dpyzu dtpcrcaau qneHku u s mpemu dz,pxaau, c qen
docmun u ynpa)rHtsaHe Ha pe?ynupsHu npoQecuu e Peny1nuxa Etnzapu-a. C
Peutenue ua MunucmepcKu cbaem Ne 352 om 2105.2015 z. e npuem ll'apeu
HaquoHarcH nJttqH 3a de cmeue no B3ctu.l,rHa oqeHKa Ha pez),xupdHume npofiecuu o
dt ptraoume qreHKu cbzntacHo wt. 59 ,,IlpotpaqHocm" om u3 eHeHama lupexmuaa
2005/36/EO ua Eepone cxut napno eHm u ua Cbsema om 7 cenme.uepu 2005 zoduua
omHocH o npu3HaaaHe mo na npoQecuouttruume xeanuQuxa4uu.

,IIOIU3BAHE: flpu noqarane ua oQeprara yqacrHr,rKtr rexnapupa ctorBercrBue c
locraBeuoro u3r.rcKBaue qpe3 lpeAcraBrue na EEIOI, Karo nocoqu Jrr,rrlara or
pSKOBOAHI{' eKI.III, KOITTO qe U3II6IH.[BaT nopsrrKaTa B TOBa qIICJIO:

o Cneqr.ramlcr/eKcrrepr (mpume uueua u no3uqun (dntxnocm), xotmo t4e 3aewa
lu4emo npu u3nbtHeHue ua o6r4ecmeenama nopttxa)

. O6pagosaHue (cnequatuocm, npoQecuonanua xeanuQuxaqut, zoduua Ho
dunaouupaue, Np na dutuo*ta, yue6uo taeedeuue)

o flonr,rmrlre::ua xnalu$uxaqur (uanpaeaenue, zoduna ua npudo1ueaue, No ua
ui d ad e H ue d o xyue nm, usd a m en)

,,Llznutneaue Ho cmpouneltlo -,uonmotcuu po6omu aq o6exm: ,,pexoncmpyx\un u pexa6tnumo4ta na ntm
GAB I 169/IIl-401, Ceatueeo - Kpyuteeo Mtadet - n. ,, A:r. Cmctu6anuicxu". Vyacmt r om rcu. 0 +000 do rcu.
13 +730"

19



o flpo$ecuosa:rer orrr.rr (uecmopa6oma, nepuod, dn trcuocm, ocHoaHu Qynx4uu,
yqacmue e npoexmu./o6exmu, cxoduu c npeduema na nopttxama)

Hu$oprrlaqrrrra 3a Jrrrlara, Kofiro ca cnyx[Tenu Ha yqacrHnr(a, ce nonBnsa s r{acr
IV, pa:4en 6yxra B, r. 6) or EE.{OI.
Hntbopruaqlrrra 3a Jrr{rlara, xofiro ue ca cJ'ryxHTe,[fl Ha fracrHuKa, ce nonursa e gacr
IV, paaae:r 6yxna B. r. 2) or EE,,{O[.
IIou vcnoeutma ua yt. 67. &,t. 5 om 3OII ab3noxum uocre da usucxa
doryueumu. qDB Koumo ce dottd3so derutaouoauama a EEUO undopuauwt -
Cnuctx ua qneHoaeme ua paxoeoduta ctrcmag, Koumo l4e om?olapflm 3a
u3nbtrHeHuemo, e xo mo e nocoteua npojlecuoHolHa KoitnemeHmHocm Ha ruqama-
ITpu ycnoeunma Ha qr. 67, aq. 6 om jOll,npedu cmntaaue ua dozoeopa, onpedeneuun
u3nbrHumen npedcmaen doxyueumume no npedxodnomo u3peqeHue (axo rc ca 6unu
npedcmaeeuu no peda Ha qn. 67, aL 5 om jOII).
flpr.r yvacrue ua o6e4mrennr, KoHTo He ca rcpx.(uqecKr{ nurla, caorBercrBnero c
r(pl.ITepu, :a nog6op ce lora:na or o6eAgHeHrrero )rqacrHqK Karo rlrJro.

3ABEIIDI(RA: Ilpedu cKnbqna*emo Ha dozocop 3a ofluqecmeena nopbttKa
abino)rcumeJrnm u3ucKao om yyacmfluKa, onpedeneu ja u?nbJttumen, da npedocmoeu
dkmydnflu doxymenmu, ydocmoeepneauqu nuncama Ha ocHosa*uama zd omcmpdr,nnaHe
om npoqedypama, kaKmo u cbomaemcmauemo c nocmaeeHume Kpumepuu w nod6op.
,\oxymeumume ce npedcmaenm u ca noduSnbnnumenume u mpemume tu4a, oKo uJva
mar<uaa,
B cayuafi, qe tbs spb3na c wl 67, on. 5 om 3OII, npu npocetrdane na npoqedypama
uzdpauu-t u3rthrHumer e npedcmaaut ,tuRou om B1poenume doxynenmu
ydocmocepneat4u cbomaemcmauemo c nocmaaeHume kpumepuu w nod6op, ne e
neodxodutuo da zu npedcmacn nosmop o.
Axo onpedenetuum u3nbJtuumea e uytcdecmpaHen yqacmHuK, moi mpn6ea da
npedcmaeu dotg.uenm, c xofrmo da doxatce, qe u a npaoo da utntranca nbsrtaaqama
defrnocm e Penydnuxa Euzapun, aKnnqumemto qe e u36bputuJt cbomaemflamtt
pezucmpaqua cb?Jtacflo 3axoua sa Kouapama Ha cmpoumenumc, ebr BW3KI c
patnopeldama na ,a. I12, at. I, ,rL 1 om 3OII.

V. KPI,ITEPIII 3A OIIEHKA HA OEPTI,ITE

K:racupanero na orfeprlrre, nocrbnuJrrr 3a yracrr,re B rrporreaypara 3a Bcsxa
o6oco6eaa no3urlus ce r,r3BBprrrBa Ha 6asa KoMnJreKcHa orIeHKa Ha o$eprare,
ofipe.(eneHa BB3 ocHoBa Ha [pIlJIoxeHaTa B l{acTorluaTa AoKyMeHTaII -f, MeTO.4rKa,
xaro u:6pauurr rpr.rrepufi e ,rOrruua,rno cborHortren[e xavecrno/qeua" (v,r. 70,
a* 2, r. 3).
flora:are:rure E orHocr.rreJlHara r.IM Texecr ca rrocoqeHlr r Mero.4r,mara aa
onpeAeJrrue Ha KoMrIJIeKcHara oIIeHKa na ot[eprrre, Heu3MeHHa rlacr or Hacro.f,Iqara
AOKyIT{eHTaqxs.

vI. HA O'DEPTATA:

.{oryr*renrure, cB6p3zlur{ c ) racr[ero B flporleAypara ce npeAcraB{r B 3i[rerraraHa,
Henpo3parIHa ofleu(oBl(a oT ] IacTHr,IKa l,rJrr.r ynBm{oMolueH oT Hero [peacTaBr,rTen

" Lltny.nnetue Ha cmpoumerHo uoumocrctu pa6omu ta o6exm: ,,pekolcmpyx4un u pexa6utumo4ut ua ntm
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JrrrqHo rrJrrr rrpe3 norrleHcKa rrnr.r Apyra Kypr.repcKa ycJryta c fipeloplrraHa nparr(a c
o6parHa pa3[ncKa. Oflar(oB(ara rro flpeAxoAHoro E3perreHue rpr6Ba Aa caAbpxa:
. OIIlrc Ha [peAcraBeHrrre AoKyMeHTrr;
. ,r3agB,'IeHue 3a yqacr[et' - BKJIIorIBzurIo AoK],Ir{eHTHTe no q.J'r. 39, an.2 or

IIII3OII. oruacrrrlu ce ao irurruoro crcro{Hne r.r Kpr{repunre sa no46op na
yqacTHr.rqrrTe.

o ,rTexnxvecKo flpeaJrox(enuett - BKrro.rBarqo IoKyMeHTItre no v,r. 39, al. 3. r. I or
TITI3OI].

o Orae.nen, 3aneqaraH, Herrpo3paqeu rrJluK c nagnuc ,rllpe4JfaraHIr ueHoBrr
napauerpu" - B Hero ce flocrag, qeHoBoro flpelnoxexr,re no q.:r. 39, a:r. 3 r. 2 or
IIII3OtI.

6.1.

6.1.1.

OTI,IC HA TIPEACTABEHIITE AOKYMEHTI,I
Onnc na [peacraBeHtrTe aoKyMegTrr, cbarpxau]r ce n o$eprara, loanr,rcau or
Y'racrHHKa - fiont rsa ce O6oa3etl Jfel

6.2. 3AflBJIEHI,IE 3A yqACTI,IE - BrcrrrcqBaqo aoKyMeHTETe no qrr. 39, aL Z o.r
fI[3OII, orHacsrrtu ce Ao JrtrrrHoro crcrornre rr KprrreptrHTe :a nog6op xa
yqacTErrrlrrTe, KaKTo cJreABa:

6.2.1. Eannen eBponeficxrr ,qoKyMeHT 3a o6qecrBeun roptqKu (EEAOII) 3a fracrrruxa
B CTOTBeTCTBHe C r,r3UCKBaHXSTa Ha 3aKOHa rr yCJIOBUTTa Ha BS3JIOXHTeJr,, a KOraTo e
IlpunoxflMo - EEAOII 3a BceKu or yqacrHr.rrlHTe n o6e4raueuuero, Koero He e
IopltAr.rqecKo JIItqe, 3a BceKI{ rroAH3nsJrHIITeJr rr 3a BC,KO nr{rle! rruHTo pecypc[ ue
6r4ar auraxupanr.r B r-r3flGrueHr,rero Ha rropbsKara - r.'ortt rtaa ce elpg2grfi.f.
BA)I(HO!!! Cruano sst.67. ut.4 or 3axona sa o6IqCCTBEHHTC IIOD6IIKI,I. BIB BD63KA
c629.r.5.6 ..a" or flDexo.trHr.rre r.r 3aKJIIOqUTeJrHr.I OaanOOe-tr6 E Ha 3OfI. crruTilgo or
01.04.201 8 n. EffrgHr.rrr eBDoreficxr.r ,[orYl{enr sa o6IqECTBCHIi IIODSTIIg4 OfI/ ce
IIDCIOCTAB' 3A]IbJIXITCNHO B EJICKMOHCH sua no o6oa3e[- wBb c aI(T Ha
Esponeic xoMuc .f,. flol-t no-uasaHe tla odeorara vqacrHrrrrlre 3 BJI)l(HTEJIHO
nDe_trocr aasr EEIIOII s e.'r OHEH B[II. (aro rofi mr6sa aa 6rle uudooao
IIol[I|caH Il nI}EJIOXEH HA II OIIfllII OIITllqEH HOCTTEJI ICbM IIAKETA OKYMCIITH
3A YIIACTI,IE B IIDouelryDara. <Doouarur, B KOI,ITO CE N ,IIOKYTdEHT6T HE CJIEIBA
]IA IIO3BOJI'BA DCIAKTHDAHC HA HETOBOTO c5.trbDxztHI,re.

Vxatauun za nodzomoexa ua EE,AOil
D IIpu nodaeaue ua ofrepmama yqacmHukbm derinapupa runcama Ha ocHonaHtama

3a omcmpaHnsaHe no m. 1.1.1 (ocuoeanutma no ,Ln.54, aa.l, m.l, m. 2, m.3, m. l,
m.5, m.6 u m.7 u onpedeneHume om ab3noJfiumett o1cmonmencmea no qn.55, oJt.l,
m.l u m.5 on jOII) u cbomsemcmaue c Kpumepuume 3a nod1op qpe3
npedcmaanne ua EEIOII. B uezo ce npedocmaon cbomaemHama uuQopuaqtu,
u3uckoaHa om abinoucumetu, u ce nocoqgam HaquoHonHume 6asu dauuu, a Koumo
ce c'odtpctcam dexnapupauume o6cmoqmencmea, u.tnt Ko nemeHmHume opzaHu,
Koumo cb?tacHo saxouodamencmBomo Ha dtpcrcaeama, I Kotmo yqacmHuKbm e
ycmaHoaeH, ca dn'atrcuu da npedocmasnm unfiopua4un.

> B EEnOn ce npedcmaenm dautu omnocuo ny6tuuuume pezucmpu, a Koumo ce
ct dt ptra unQopua1ta 3a dercnapupatume odcmonmencmea anu 3q
koi4nemeHmHut opzau, xo mo cbzltacHo saxotodamelcmlomo Ha cbomgemHama

,,fltnatnetue no
GAB I 169/III-404

cmpoume.rHo -,uotmatatu po6omu ua o6exm: ,,Pexotcmpyr4un u pexa6utumaqun no ntm
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dt ptraaa e dtbJrceH da npedocmaen uu@opnaqun 3a meju o6cmoqmencmea
c nyJrce6Ho Hs ab3nolcumeta.

> B qacm II, Pasden A om EEffOII, yqacmHu4ume nocoqeqm eduuelt
udeHmufuukaquoueu xod no qn. 23 om 3aroua 3a mbpzoscKta pe?ucmbp,
EYJICTAT u/utru dpyza udenmuSu4upat4a ul$opMaqtn s cbomaemcmaue c1,c
gaxouodame.ncmlomo Ha dtptraeama, 6 kotmo yqacmHuKl,m e ycmqHoaeH, KaKmo
u adpec, BrrnqumettHo eneKmpoHeH, sa xopecnondeuqutt npu npooetrcdanemo na
npoqedypoma. Kozamo yqacmHuK e o6t4ecmoena noputKa e odeduuenue, xoemo
ne e rcpudutecxo nuqe, B qacm Il, Pasden A on EEIOII ce nocoqad npasHama

Qopua na yqocmHuko (o6eduneuue/xoxcoptluyu/dpyza), Kamo a molu cnyqai ce
nodaea omdeneu EEIOII za ecexu edun yqacmHuK e o6eduueuuemo. B cnyua ue
o6eduHeHuemo e pe?ucmpupsHo no BVJICTAT npedu damama ua nodaeaHe ua
o$epmama 3a Hacmonulqma odt4ecmeeua noputka, ce nocoqae BVJICTAT u/unu
dpyza udenmufiuquparya uuQoptaqun I cbomaemcm*ue cbc
zaxouodamencmaomo Ha duplrcaaama, a Kotmo y4acmHuKbm e ycmaHoBeH, Kattmo
u adpec, BktbqumenHo ereKmpoHeH, ta xopecnoudenqut npu npoeetrdauemo ua
npoqedypama.

D B qacm II, Pasdelt B om EEIOil ce noco\aam uuemo/nama u adpeca/ume na
nuqemo/ama, yn'aulo.uouleno/u da npedcmaaanlam yqucmHuKu 3a qenume Ha
npo4edypama 3a ab3la?aHe ua o6t4ecmoeua nop'bqKa, Katmo u scuqku nula,
xoumo npedcmasnnsam yqacmHuKa, qteHoleme Ha Hezoaume ynpasumenHu u
uadsopuu op?aHu, xatimo u dpyzu nuqo, Roumo Luam nposoittoqun da
ynpa)rcHaqam KoHmpol npu a3e.MaHemo H4 peueHu, om m%u op?aHu.

) EEIOII ce nodnucaa 4uQpoeo, xamo tadt tttcumetHo ce snucaqm mpume &veHq u
K aq e c ma om o n a no dnu c e at4u me.

Y B Vacm IV, Pasden B, m. l0 om EEIOil yqucmHu1ume nocoqlam
noduznt nuumenume, euda u dena om nopbvKama, xo mo u1e Lu sb3roJram, dKo
ab3H&uepflaam da uznonseam maxuaa.

Y Kozamo ylacmHut{bm ce no3o*a6a Ha Kana4umema Ha mpemu tu7a, nocoqla moaa
s tlacm II, Pasden B om EEIOil u npunor{tLvume norrema om Vacm IV om
EEqOil.

D Kozamo yuacmHuKbm e noco.tut, 4e l4e u3non3aa Rana4umema Ha mpemu tuqa 3q.
doxaseale Ho cbomaemcmauemo c Rpumepuume io nod6op uu qe t4e ujnonaa
nodusntnuumenu, 3s acflRo om me3u nuqa ce npedcmaei omdeaeu 4uepoeo
nodnucaH EEIOU.

D B atyua , qe yqacmHukbm e o1eduueuue, Koemo He e rcpuduuecxo nutqe EEIOII ce
npedcmaea 4uQpoeo nodnucau 3q actKo Qusuuecxo u./u,tu npuduuecKo nu4e,
avuoqeHo e cbcmaea ua o6edunenuemo.

Y Rozamo u3uck*aHue.ma no m. 4.1.1, m. 1), 2) u 7) (un 51, an. I, m. l, 2 u 7 om
3OII) ce omHocnm 3a noaeqe om eduo ru4e, scuyKu nu4a nodnuceam 4udposo
eduH u cbt4 EEqOn. Rozamo e Haquqe ueo6xodu,uocm om 3auluma Ha ruuHume
daunu tuu npu pa3nuque e o6cmonmetcmaama, cabp3dHu c JtuyHomo cbcmoflHue,
uuQopua1uama omHocHo u3ucKaaHuuma no r.t. 54, ott. l, m. l, 2 u 7 om 3OII ce
nonbnla e omdeneu 4uQpoeo nodnucau EE4OII 3a scnKo rru4e utu 3s Hnkou om
nuqama.

D Kozamo ce nodaea noaeqe om eduu EE[Olt, o6cmotmejtcmectmq, cabp3aHu c
Kpumepuume sa nod6op, ce ctd'aptram ca,uo e EEIOII, tquQpooo nodnucau om
luqe, koemo otce c&uocmotmeltuo da npedcmaqrtaa ylracmHuKa.

,,Ilsnttueuue Hq cmpoumetHo - juonmocrcuu pa6omu ua o6exm: ,, 
peroncmpyx4utt u pexa1utuma4ut na nom
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Y Vuacmnuqume Mozam da uznongeam EEIOil, xo mo eeqe e 6w usnonsoau npu
npedxodua npo1edypa sa o6t4ecmeena nopbqKa, npu ycnosue ue nometpdnm, ue

ctdtptrcat4ama ce 6 Hezo uufiopua4un ece ot4e e azmyotHa. Vuacmuu1ume
uozam da u3noriaqm ab3ttoJtcHocmma, Kozamo e ocuzypeH npflK u HeozpaHuyeH

docmtn no erckmpoHeH nt m do eeqe u3zomaeH u nodnucau enexmpouno EEfiOIl.
B mesu ctyuau xtu doxyueumume sa noddop euecmo EEIO ce npedcmaen
dexaapaqun, c Koflmo ce nometpcrcdasd dnnyanHocmma ua dauuume u
aBmeHmuqHocuma ua nodnucume e ny6nuxyeanun EEIOII, u ce nocoqaa
adpectm, ua xo mo e ocuzpeH docmt n do doxyueuma.

D Roeamo sa ytacmHuK e Hatuqe HnKoe om ocHoaaHunmq no qn. 54, an. l, m. l, m. 2,

m. 3, m. 4, m. 5, m. 6 u m. 7 u onpedeteuume om ab?toJrcumenn o6cmonmetcmea
no va. 55, aq. l, m. I u m. 5 om 3OII u npedu nodaeauemo ua oQepmama mo e

npednpuet eptu 3a doxarcaue na uadettcduocm no,tn. 56 om 3OII, mnu.^iepKu
ce onucaam e EE\Oil.
Bactcuo:
Btsnoctcumennm uoltce da u3ucKaa om yvacmHuqume no Bcnko epeue da
npedcmaenm Bcuqku uru qacm om doxyueumume, qpu Koumo ce doxasea
uu@opuaqunma, nocoqeHa e EEIOII, Kozamo moaa e ueo6xoduswo sa
zaxouoctodpantomo npoeetrcdane Ha npo4edypama. ,[or<yuenmume ce
npedcmaenm u 3a nodu3nbrHumenume u mpemume nuqa, aKo u a maKu6a.

6.2.2. .(oxymeuru 3a Aorca3BaHe Ha rrpeArrp[errrre MepKr.t 3a HaAe)r(Anocr, Roraro e
rrprrJroxrrMo - rrpe.ucraBrr ce AoKyMeHTrrre flocorreHlr B T. 4.1 . I 1 or
,4OKyMeHTaUrrrra.

6.2.3. .{oryuexr, or rofiro Aa e BtrIHo rrpaBuoro ocHoBaHHe 3a cB3AaBaHe Ha
o6eA[Heglero (xoraro e flpr.rJroxr.rMo) - 3aBepego or yrracrgrrxa Korrle.

3a6enetrcxa: loxyueuma ga ctsdaeane ua o6edunenuemo mp.n6so da omzoeapn na
ycnostama, nocoqeHu a m. 3.2.1., m. 3.2.2 u m. 3.2.3 om doxyueumaqunma.

6.3. TEXHIITIECKO IIPEAnOXEHIIE - nrmoqgar\o Aor(yMenrr.rre no vn. 39, a,r. 3, r'.

1 or fIII3OfI, (axro crre.qBa:

6.3.1. .[orynrenr 3a yrrLJrHoMoEaBaHe, Koraro Jrluero, Koero noAaBa orfeprara, ue e

3aKOHHII_f,T npeACTaBI,ITen Ha )AaCTH}rKa - OpUfIrHan r{Jrr{ rroTapl,rilJlHo 3aBepeHo

KOnIte.

6.3.2. Ilpe,qroxeHrre 3a u3rrbJrner[e Ha rroptqxara B ctorBercrBfie c rexHr.rqecrara
cIIequ(br.rKarll,I-s I.I I.I3I,IcIGaHurra Ha BI3JIoXLITeJL - [orrtJlBa ce OdDBeu N 3 -
opflfl{Hiln, 3ae.qHo c flpunoxeuo KbM Hero ,rflpeg.roxenue 3a uflrocrHlls rIoAxoA 3a

Lr3nbJrnenrre Ha o6eKratt, Koero rps6Ba 3aAtJrxrrreJruo Aa cBABpx(a Eafi-MaJrr(o
cJIeAHrrTe u3llclg/eMu eJreMeHTIt:

ME.l. flpe.qroxeHr,re 3a [oAxoAa rr opranr.r3arlu, Ha r{3[bJrHerr]re na o6erra,
BKJIrotIBarq rexHoJlotrura r,r [ocJleAoBarerHocrra Ha I,I3BBpurBaHe Ha CMP
(r.rrnurneur,rero sa o6ercra cne,q3a Ia e pa3.ueneHo Ha erarrrr, rro AefiHocrn r.{. sallaqu
cro6pa:uo opraHr.r3arlrrrra rra yqacrHr.r(a, flpn ct6JrrolaBaHe Ha [peABapr.rreJ]Ho
o6qeeHure ycnoBll rra B63;roxr,rreJrq), raro e [pe.{craBeHo cr6mogasaxeto ua
o6rqure r.rsucxBar^vs. 3a 6eronacHu r, 3.upaBocnoBHu ycnoB[.f, Ha rpyA B

cTpor.ITeJIcTBOTO .

ME.2, flpe4,roxeHr.re 3a optaHrr3aqr,rrra ua o6e:neuanane ua ueo6xo4r.rMnre pecypcu,

,,I,Ient tnenue Hq cmpoumetlo uoumaacuu pa6omu na o6ercm: ,,Pexoucmpyrc4un u pexa6uruma1un uo ntm
GABl 169/III-404, Ceetueeo - Rpyrueeo Mradeu - 13. ,,A,t. Cmau6ottuiicxu". Veacmtr om tau. 0 +000 do r-u.
13 +7i0"
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opraHr.r3auu, Ea pa6orara Ha rroBelfi(u, pecypc 3a Bcr.rrrKH .qefiHocTlr, BKJIIoTIeHI B

nopBrll(ara, c flocorleHa fiepapxu.*ra cxeMa, ttpl.I Koero e nocoqeuo KaK ce

pa3rrpeAen r ocHoBHr.rre orroBopnocrr,r n 4eftrocrr,rr:e Mex,4y [peABr,IAeHu, or
}N{ACTHIIKA IIOBEIIIKI'I PECYPC, B CSOTBETCTBIIE C U3J]OI(CHI,ICTO HA IIO.4XO,UA 34

t3rrtJrHenr{e Ha o6erra u npegrap reano o6snenure ycJloBfl, Ha Bl3roxurers.

ME.3. flpegoxeHr,re no orrorrreHr{e flpoqeca Ha KoMyHr,IKaqI{, I.I KoopAIrHaIIur,

Korrrpon r.r cy6op.uaHaufi, KaKTo MexAy eKcflepr[Te Ira u3rllJrHrrerrr, TarG I,I Mex,qy

3eMHTepecoBaHrrre Jrr{qa B paMKr,rTe Ha I.I3II!JIHeHI,IeTo Ha IlopbrlKaT4 BKJIIOTII4TeJTHO

lplr .4orrycTnMr,rTe Bapr,raHTrr IIo npeKGcBaIIeTo II.

ME.4. flpe4:roxerr.re 3a peanr.r3 a$ur. Ha rgenrn$uqupauure Karo MHHlrMilJrHo

neo6xoanuu 6asona uepru, Kacaerq[ coqlIaJIHLI xaparTepllcrllKrr, a IrMeHHo

HuMaJr.f,BaHe Ha Herarr.IBHoro rt:geficrrue or I{3[GJIHeHIrero B6pxy Kpr,ra 3acerHarr.r

:ruqa. Mepxure e neo6xoauruo 3aAbJDrcrreJrHo .ua orqurar cuequ(pr.rrara ua
Bb3JlaraHrrre pa6orra u Aa ca Hacoqeu KBM KouKperrara o6Iqecrgeua noptrlKa. a He

Aa ca MepKu o:r o6u1 xaparrep, T-e. la ca [punoxrrMr,r K6M BcrKa erHa rropbrrKa 3a

CMP 6es 3HaqeHue na sefinus o6xsm u cueqr.rQ[qHrr oco6euocm. Bcrxa urpxa e

neo6xogurrao Aa cBArpxa eAHoBpeMerruo cneAErrre ABa KoMrroHeHTa: A).
flpegroxenr.re orrrocHo o6xsara rr flpe,rlMera Ha McpKara; ra B). Teryruo npr.rJraraHe Ha

MrpKara u npearrplreMaHe r{ [punaraHe na aeficrgu., B cnyqar.rre Ha orroroHeHr.re or
lgns:rneguero ir.

Earouure uepxu rl4euu.rQuqr,rpanr.r Karo Mlrnr.rMaJrno neo6xo,urlru ca:

. OpraHr.r3r.rpaHe ua pa6orEas apoqec, TaKa qe Aa ce He ce flpeKBcBa
rpaHcloprnara cBtp3iuocr Mex4y rpariuure ro{Kr,r Ha [rrHrrre orceqKrr;

. I,IHOopMupaHe Ha flocro.{Hgo r.r BpeMeHHo upe6uranauure rpax.qaHu s o6xsara
na pa6orure orHocEo fipeacrorrru crpor{TenHo-Morr:raxcru pa6oru.

ME.5. flpe,qroxeHrre 3a pearx3aulls na ugenrlr(f uqlrpaur,rre Karo Mr{Hr.rMaJrHo

neo6xo1ururr 6aaonu uepru 3a orpaul,IqaBaHe Ha HerarlrBuoro BJII,ITHI{e or
crporrrenHfl, npouec B6pxy o(oJruara cpega. Meprure e neo6xo4rruo 3a,u6Jrxo.rreJrHo

Aa orrMTar cfiequtfr.rxara ra nssnaranure pa6oru r.r Aa ca HacorleHlr Kr,M KoHl(perHara
o6ulecrnena noplsqr<a, a He Aa ca MepKH or o6rq xaparrep, T.e. Aa ca fipunoxr,rMlr r(bM

BcrKa eAHa rropBrrKa ga CMP 6es gHa'reHre sa laeitttus. o6xsar u cuequ$r,ruuu
oco6enocrr.r. Bcrra uepxa e ueo6xo4lrrrro Aa crABpxa e.qHoBpeMeHHo cneAHlrre aBa
KoMrroHeHTa: A). flpe4aoxenue orHocHo o6xsara u apeAMera ua uxpxara; u B).
Teryqo np[naraEe rra Mrpxara r,r flpeAflp]reMare x flpr,rJrarraue na 4eficrnlrl n
clryqalrTe Ha oTruroHeHue oT u:nutteulteto il.
Baeonrare ueprr.r ugeurnQuqr,rpanr{ Karo Mr,rHrrMaJruo neo6xoAuuu ca:
. He4onycxaue Ha 3aM6pcrBaue aa pa6orurrre rr flp[nexeurrrre rrnorqu c

o:rpa6orerz ropxBa, MacJra r,r Ap.pa6orHt4 Teqrrocrr,r or MexaHlr3arllr.f,ra;
. HaMar.f,saue 3anpiuneHocrra na arrrroctf epur.r, BB3Alx rrpu rrsrrtJrr{eur,re Ha

rIopbrrKaTa;
. Ynpauenr,re Ha reHepr,rpiu{r.rre crporrremlu orfla.qtqu B rrpoqeca Ha

cTpofiTencTBo;

3adetetrxa: 4acmma om patpa6omxama Ha yqacmtuKa Bonurqndt4a
erenreHmume ME.I, M8.2, ME.3, ME.4 u ME.S nodneucu Ha oqeuka, kamo
nodpo6nu yxazatan omrrocto Haquuo Ha onpedetnue Ha moqr<ume, ce ctdtptcam
e Memoduxama 3a KofinnekcHa o4enxa na oQepmume.

,, Llsnt'tttenue Ho cmpoumello -:votmaacnu pa6omu na o6eru: ,,Pexotcmpyx4un u pexa6utumaqta ta nom
GABI 169/III-104, Ceanueeo KDaaeeo - Mtader - nz. ,,,L,t. Cm&u6oluicru". Yvacmt x om rcu. 0 +000 do rcu.
13 +7 30"
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ME.6. C:reasa aa ce flpeAcraBr,r Jlmreeu rpa@ur (mr Qoprrlar ,(lrarpaMa Ha fanr ulr
eKBrrBaneHTeH nlr.q) npu,qpyxeu or ArralpaMn na pa6ornara p6Ka H MexirHu3aurrra -
KofTo orpa3rBa IloeranHocr no gefirocrt Il 3a,qaql{ Ha LI3rItJIHeHuero Ha rloptrlKara,
orqurairfl.r BpeMero 3a r.f,xHoro I-I3IIBIIHeHHe, BKJIIoTMTeJTHo uo4rorrurelnu pa6oru
(uo6n-ru:auvr), pa6onr no u3[GJrueurrero Ha CMP, recrBanr.r,r (n npunoxauure
crryxau), [peAaBaHe Ha crpoexa! xaKTo rr Bcr,rqKr.r Apyrfl csnrrcrnarqu pa6oru,
Heo6xo.ryrMfi 3a flocrr.rraHe rIeJrIrTe Ha ,qotoBop4 x pa3flpe.[eneHr.re Ha paooTlrara c[JIa
Il MexaHlr3zuur, npu cr6mogaoane npaBI,InHaTa TexHoJ]or[qHa ITocJIeIoBaTeJIITOCT Ha
IefiHocrLITe, c ornea ocl4ryprBaHe Ha KaqecrBeHoro I,I3nuIHeHr.re na o6qecrnegara
loplrrKa. flpe4:roxerurr lrueen rpaQux ::pe6na ga orpa3cBa npe,unoxeHr.rero 3a
Ir3nBrHeHHe Ha BcHqIC, AefiHocrl,I rto noptrlKara u la e B ctorBercrBue c
TexHrrqecxure cueuurftxaqur x npeABapr.rrenHo o6{BeHlre ycnoBr,r, Ea
B!3IOXUTeIC.

3a6e,letcxa: Jluue uunm zpad)ux He nodno{u Ha oqeHnsaHe, uo ctedea
lad'a.nttcumenuo da ce npedcmaou o1el,pzano c op?aHu3aqutma Ha u3nb)lHeHue Ha
deiiuocmume, doxonxomo npedcmaen u3nbrHeHuemo a cl,om*emcmaue c o(lepmama
Ha yqacmHuKa u u3uckaaHuuma Ha abanoJrumenn. Cpoxtm /cpoxoaeme/ sa
lon'brHeHue na deiiuocmume, 3aro)reH e tune uun zpaQux, mpn6ea da ct omsemcmea
na npednotreuun cpox /cpoxoee/ e o6paze4a Ha mexHu4ecKomo npednotreuue om
loxyueumo4unma 30 yqacmue 3a Bb a?aHe na o6t4ecmeena nopb\Ka, KaRmo u Ha
ctdt pttcanuemo Ha ocmaHertume eJte.MeHmu om mexHuuecKomo npednolceuue.

BDRHO ! Vuacmuux ce omcmpaHala om npoqedypama:
l. Axo ne e paspa1omwt mexHuveclomo npedtolceuue cbznacHo mexHuteckume

cnecuQuxa4uu u npedeapumetuo o1neeuume ycnoew na Eb3lIO)I{lITEJIfl.
2. Axo ce ycmaHoau Hecbomaemcm*ue xetrcdy xo mo u da e om elenteHmume Hq

mexHuqecKomo npedtotrceuue u u3ucKye un nuueeu zpaeux 3a u3nl,rHeHue Ha
nopbqKama;

3.Axo e Hanuqe Hecbomlemcmruehtectztacyeanocm/npomueopeuue xecrdy
ere eHmu ua omdenuume paldenu/uacmu/xoJ\tnoHeHmu Ha mexHuqecKomo
npednocreuue;

.{ex"rapaqxr 3a cLrJracle c KJray3rrre Ha [puJroxeErifl [poeKT Ha aoroBop -
lorr,rr.sa ce QAIta3eu ,Ue 4 - opznrH,rn

.I(ex.napaqnr 3a cpona Ea BaJr[AHocr na or[eprara - nonrJrBa ce 06oatet1 ]{g S -
opurI,IHan;

.(ex.rapaqun, tre rIprl rnro'rBflHe na or[eprara ca crra3eHn 3alrrxeHtrsra,
cBLp3aHtr C AanLqIl Il oc[rypoBKrr, orra3BaHe Ha oxoJrHaTa cpeaa ll 3aKpHJra Ha
3aerocrra u ycJroB[ma Ha rpyA - [orrtJrBa ce rro Odooseu Jlb 6 - opfinrHurn;

BA)KHO: ,{org*tenmume no moqna 6.3 (mexnuuecxo npednotceuue) ce
npedcmaenm u Ho erekmpo*et HocumeJl llszomeenume u KoJurrnekmyoaHu
dotgmeumu - Horrepupanu, nodnucauu u nodneqamanu, ce cKalupam u
odedut nsam om yyacmnuqa e edun odr4 Qaila (pdf fiopmam). (Da .ttm ce
3anucaa na enenmpoaew HocltmeJa, xo mo ce nocmaan, rctdemo ce cbdbp)rca u
xapmuewunm eruouoare m Ho ctomeemnume dorg ewmu-

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.4. IIPE.(J'IAIAHI.I IIEHOBI,I IIAPAMETPI{ (orreren, 3arreqareur, Herpo3paqeH
lJrr.rK c HaA[r,rc ,,flpe4.,rarauu ueHoBr{ flap,ttrrerpu',) - B Heto ce flocraB, rleuoBoro
rrpeAnoxeurre no .lr. 39, ur. 3 r. 2 or fIfl3OII, Ka(ro cJre.qBa:

,,Llznuttetue
GAB I t69/It-

Ha cmpoumenHo - notmazeru padomu nq o6exm: ,,perotcmpyx4un u pexa6tnuma4tn aa nt m
101, Ceanueeo Kpyueeo - Maodeu - nz. ,,,4,t. Cmqu6ottu cxu,'. Vyacm.ox om rcu. 0 +000 do Ku.
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6.4.1. B [Jrr,rKa c H4qrtHc ,,flpeanaraHr{ ueHoBr.r napaMerpu" f{acrrrr{K6T nocraB, cBoero
qeHoBo npeAnoxeHue 3a rr3n6rHeHue Ha rropbqr(ara Odoaseu J{g 7 - opfirr{Hurn.,
3aeluo c [pBnoxeHa kbM Hero KoffrqecrseHo-ctoftrocrna cMerKa! [onBJrHeHa
cbnlacHo o6pa-:eqa or 4or),LrerrrarlrflTa 3a yrracrr.re;

6.4.2. I{se*r flJrr{Ka c uagnuc ,,flpeglaranu rleHoBr,r napar'lerpu" ne rpr6na Aa e nocoqeHa
nnxaxra unrfopuarlu, orrrocHo qeHara;

6.4.3. Y,racrHrruu, Kor.rro rro KaKbBTo u Aa e Haquu ca Bx;rroqrJrr.r HTKBAe B otfeprara cu
rr3B6H rrm4r(a ,,flpeg:raranu rIeHoBu aapirMe.rpu" eleuenru, cBrp3ar c flpeAnaraHara
uena (r.r:ru uacra or uer), u1e 6r4ar orctpaueHu or ),'qacrae B nporleAypara.

VII.TO,IIOTOBKA I4 IIO,I]ABAHE HA OOEPTATA.

7.1, flpa uarornrne Ha oQeprara BceKx ) racrHr{r( rpr6aa 4a ce npr.rArpxa ror{Ho K6M
o6qgenure or Br3no)rc.ITeJL ycnoBltr.

7,2. flpegcraeeurre o6parqr.r B AoKyMeHTaur{rra :a o6rqecrneHa floprqxa ri ycnoB[sra,
orrrlcar t B Tr:x ca 3aAtJrxureJrHr, 3a fracrHurlr.rre. OQeprure na yracrurqure ,rpr6na
ga 6tgar nanuuo cro6paaenr.r c re:n o6parqr.r.

7.3. O$eprure rr 3arBJreHnrra 3a fracrrre ce r{3rorBf,T ua 6rlrapcxll essr. Koraro
yrIacTHI,IK B rrpolle4ypara e qyxnecTpaHHo rlnruvecxo Hn1r rcpg.Errarec(o JruUe rrJrg
rexrul o6e4uneuur, oQeprara ce no4ana na 6tlrapcKr,r e3LIK, a aoK),r\reHTHTe Kor.ITo ca
Ha qyxl e3r.rK, ce npeAcTaBsr B npeBoA.

7 ,4. .(oryrreurure flpercraBeHu a oQeprara rpnlta 7a ca fio.unncauu r.rnr.r 3aBepeHr,r
(xoraro ca xolur) c rpr,It| ,,Brpno c oprrunala',, ocBeu AoK),r\,reHr[Te, 3a Kouro ca
locorleHr,r KoH(peTHr,rTe Il3IrcKBUlHIr' 3a BIdAa U 3aBepKaTa HM.

7.5. OQeprara ce no.qwrcBa or Jrrirlero, rrpeAcraBn Baruo yqacrunra I u or HaAlrexHo
yntnHoMorqeuo Jlrrqe r{Jrr,I JIHqa, rtaro s otfeprara ce flpfinara rrbJlHoMorrltoro or
npeAcTaBn Barqur.

1.6. flpu noganaue ua ot[eprara yracrHr,rKsr Moxe aa noco.ru unr[opuaq[s, Kocro cMrra
aa ron$ugeuquaJrna BBB BpG3Ka c HaJrurmero Ha rrproBcKa rafHa, npeABxA Koero
Bb3noxurens .qa He s pa3rpnBa. Y.racruxqrre He Morar Aa ce tto3oBar Ha
xontpnqenquaanocr no ornolreHfle Ha flpeAnoxeulrc s oQeprure r,rM! Kouro
noAnexaT Ha oueHKa.

7.7. OQeprara ce rrpeAcraBrr B 3arnerrarana Herrpo3paqHa or]axoBKa cro6paaao
rocorrenure r,r3ucKBiut sra B pa3.Ilen VI, Karo B ropHLL .qeceH bruJI ce r,r3rllicBa:
Ofu4uua Ceenueao
zp. Ceenueeo, 5400
nq. ,,Ceo6oda" Nsl
3a yuacmue a omKpuma npoqedypa 3a ab3lazaHe ua o6t4ecmeeua nopbeka c
npeduem: ,,llznannetue Ha cmpoumeflHo - MoHmatcHu pa1omu Ha o6ekm:
,, Pexoucmpyx4ua u pexa1utuma4un ua nam GABI 169/IILl0l, Ceorueeo - Rpyueeo
- l,Inadeu nz. ,,Att. Cmau1onu cxu". V,tacmtx om st. 0 +000 do x:w. i3 +730,'.

7.8. B ,qoaurr JUIB BfbJI Ha [JIIlKa ce [ocoqBar HzluMeHoBaHuero Ha )^IacrHIrKa LI
yracru[rlr{Te s o6e.&rneHuero (xoraro e [pllnoxaMo), a,qpec 3a Kopec[orraeHrlu, r,r

re.netf oa, $arc u/ulrl e-mail.
7.9. cpoxrr :a floaaBarre na orleprara e cbrJracHo o6ssrer ero aa o6rqecroeuara

IIopSrrKa

,,l,Ienttnetue uo
GABt 169/tI-404

cmpoumetvo -.uonmotcuu po6omu ta o6ercm; ,,Peroncmpyx4un u peta6utuma1un xa m,m
, Ceetueeo Kpyaneeo - Mnadea nt.,,At. Cma,u6otudcxu ". Vsacmbx om &u.0 +000 do lcu.
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7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

O@eprara ce npercras, or yqacrHtrKa r,rJru or )rrrGJrHoMorrleH or Hero flpeAcraBuren
JrrrqHo HJrH qpe3 noqer{cKa rrJrrr Ap}Ta Kypr4epcKa ycjryra c lpeflopsqaHa flpaTl(a c
o6parna paanucKa Ha a,upec: rp. Ceumlero, 5400, n:r. ,,Cso6oaa" J$I.
Bcexu yuacrnur cneABa Aa ocurypx cBoeBpeMeHHoro flonfraBaue na oQeprara or
B63JIO,(I{TEJI':

.{o rsruvaue Ha cpoKa 3a rrofiyqanaue ua o$eprr.r, BceKr.r yqacrnuK Moxe aa npoMeHr{.
aoflaJrHr,r lJru orreurrr orlepram cu;
OrrerarHero na orfeprara flpexparsBa rro-HarartltrHoro yqacrue Ha fracrHr.rKa B
npolleAypara;

,{orrauenuero u flpoMsHara ra oQeprara rps6sa aa orroBaprr Ha [3ucKBalur.rcra r.r

ycJloBurra 3a [peAcraBrHe Ha [6pBoHaqanHa.ra orfepra, Karo B6pxy onaxonxara 6r4e
or6eaqsan u rexcr ,f otuueune/Tlpourna na orfepra (c nxogrq Ho^{ep)".
flpu uogaaaue Ha onaKoBKara crABpxa[ara AoKyMeHTrrre 3a yqacrHe H lpr4eMauero
fi nrpxy nes ce or6earsBar rropeAHurr HoMep, Aarara r.r qaclr Ha nocrb[BaHe u
flocoqeuure AiurHr ce or6elsssar BbB Bxogsq perrrcrLp. 3a no4anauero ua otfeprara
Ha yrracTHuKa ce r,r3aaBa AoKyMeHT;
OQeprrn, xor.rro ca [peAcraBeHu cJrel n3rr.rqaHe na xpafiuur cpox 3a rron) raBaHe r,rJrr,r

B He3aIerraTaHa olaKoBKa r,rn[ B oIIaxoBKa c HapyueEa rIrJIocT, He ce [pHeMaT 3a

fracrr{e B flpoueAypara H ce BpBrrlar Hesa6aBuo r{a fracrHurlr.rre. Te:rl
o6clostercrga ce or6erlgsar st,B BxoArrqu, penlcrtp.
Koraro xru MoMeHTa r{a u3Tuqaqe na xpaftnlrr cpoK 3a rronyrraBaue na otfepra npeg
MrcToTo onpeaeneHo 3a TsxHoTo IIoaaBaHe, Bce oule ItMa rla(aulu nuqa, Te ce
BIsrK)qBar B crrplc6K, xoiro ce no,ulHcBa or [peAcraBHTeJI Ha BT,3JloxlrreJrf, LI or
npr.rc6cTBaquTe nlrqa LI aoKy .reHTliTe 3a )AacTIIe Ha JII{IIaTa OT CIIIiCGKa Ce 3aBex,uaT
B5B BXoA.srUU' perlrcT6p.
He ce gonycxa nplreMaue Ha AoI(),MeHTLI 3a yqacrue or JII{ua, Kor.rro He ca BKJIIoqeH,
B C[]rC6Ka IIO [pe.4(OArraTa ToqKa.

3a6enetcxa: Vuacmuu4ume nozam da noryqam ueo6xoduuamo un(topttaqu-n sa
sadbtDrceHutma, cs'bp3aHu c dantqu u ocuzyposKu, onassaHe ua oxotuama cpeda,
saKptua Ha 3eemocmma u ycnoauflma ua mpyd, Koumo co a ctula s peny1tuxa
Btttzapun:
D Omuocno zadtnt{euwma, cBbp3qHu c daut4u u ocu?ypolKu; Hatquouanua

a?eHqu, no npuxodume: I4ufiopxa4uoneu mene$ou na HAII - 0700 18 700,
uumepnem adpec: v'u,y .nap.bR.

D Omuocuo sadtntrenunma, crbp3aHu c ono3oaHe Ha oxonuama cpeda;
Munucmepcmeo Ha oKorHama cpeda u eodume: lluSopxa4uoueH tleHmbp Hct

MOCB: pa6omu ia nocemumetu ocexu pa1omen deu om l4 do l7 u., 1000 Coeun,
yn. "V. ftadcmou" Ne 67 TeteQon: 02/ 940 6331, I4nmepnem adpec
hllp:,/twwy,3.mo e*.Povernmenl.bpi

D Omuocuo sadtnttceuunma,cabp3aHu c1,c 3axpuJta Ha 3oemocmma u ycroautma Ha
mpyd: Muuucmepcm*o Ha mpyda u coquuxama nonumuna: Co$un 1051, yn.
Tpuadu4a Np 2, TeneQou: 02/ 8119 443, I,Iumepuem adpec:
htlp://www.mlsp.government.bg. Llsntnnumenua azeHqta ,,haeua uHcneKquu no
mpyda": Cofiut 1000, 6ytt ,[ondytoe Nt3, met.:02 8101759; 0700 ]7670; e-mail;
s e c ri<li re c t o r@cl i. eove r nma nt. b

\1II. PA3JIIJIEXNAHE . OIIETIKA II IC]IACIIPAHE HA OOEPTIITE

,,IItnontetue
GAB I ] 69/III-

Hq cmpoumelHo -:trotmoctcnu po6omu ua o6exm: ,,Pexoacmpyr4u.a u pexa1utumaqu.n ta ntm
104, Ceetueeo - KFDruteeo Mtadeu rc.,,Att. Cmau6otuicxu,,. yeacmtx om rcu.0 +000 dorcu.
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E.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

E.9.

8.10.

E.l r.

8.12.

8.13.

OQeprure ule 6BAar orBopeHr.r, pa3rne.qaHn, oueneur{ r,r K;rac}rpaur.r or (oMrrcur,
I(orITo Iqe 3arlorrHe cBo.f,Ta pa6ora B qaca l,t Ha Aarara r.r M.,Icroro, rrocoqeHr,r B
O6ssreHnero sa o6rqecrueuara nopbrrKa B crpa,uara Ha BB3noxr{Tenr. flpn npou_rna
Ha ,{arara l,t qaca Ha orBapsHero uM f{acrHxrlr{Te ce yBeaoM{Bar vpea nporfula ua
xynyraua nafi-uanKo 48 qaca lpe.qn HoBo oflpeAeneHr.r, qac.

C:reA usrnqaue cpoKa 3a npr.reMarre na orfepure, Brsloxure:rm Ha3HarraBa Kouucuq
3a r.r3BtprtrBaHe ua nog6op Ha yrracrur.ruxre, pa3rnex,qaHe r,r orleHr(a na or[eprlrre cr,c
3a[oBea B KorTo oflpe.uenr:

. [oIrMeHHr,L C6CTaB H JIIIIeTO, O[peAeneHO 3a npeAceAaTen:

. cpoKoBere 3a rr3B6pmBaHe Ha pa6orara;

. Mccro Ha cbxprureHl{e Ha AoK},IveHTLITe, cBbp3aHI-I c o6rqecrnenara nop6qKa,
Ao npaKJrrcrrBulue pa6orara Ha KoMtrcusra.

KoMlrcfisra ce clcror{ or Herrereu 6poi v:reuore, Karo B cGcraBa fi Morar Aa 6rAar
BKJIK)qEHH H BI,HItrHI-I JII,IUA.

flo oruomesrle Ha qneHoBere Ha KoMr,rc[rra re rpr6ra Aa e Harnuqe xorrflnrr ua
IIHTepeCIl.

9renosere Ha KoMlrcllrra ca AnbxHIt Ia fla3.f,T e rafiHa o6ctoslercrsara, Koltro ca
y3Hurnl{ BcB Bpr,3Ka c6c cBo.f,Ta pa6ota s xoltl,Icuqra.
Kolraucrlsra Ir BceKrr or rIJIeHoBere ft ca He3aBr.rcLIMu npu n3peBrBaHe r{a craHoBlmla }I
B3eMaHe Ha pertreHur, xaro n 4eficrnu.rra cL ce BoAsr e,uI,IHcrBeHo or 3aKoHa.
flony.IeHure oQepru ce npeAaBar Ha [peAce.qarenc Ha xoMucuflra, 3a r(oero ce
cBcTaBs [poToKon cbc cJIeAHHTe azuIHIr:
. IIOAATEJI HA AOK}UEHTI'TC 3A YqACTIIE;
. IIOMep, AaTa H rlac Ha floJrrraBaure;

. npHqr{HHTe 3a BpsrqaHe Ha AoKyuelrTrrTe 3a yrlacTHe, KoIaTo e [pLIJIOXr.rMO.

flporoxolrr no lpe.e(oAHara roqxa ce [oAnxcBa or lperaBaqoro JILIqe rI or
lpeaceaaTers Ha KoMI.tcHrTa.
9aeHosere Ha KoMacr.rrra [peAcraBrr Ha Bb3JIoxctreJL ,qeKnapaq]u 3a caorBercrBl{e
c o6crosrercrsara rro rrJt. 103, a:t. 2 3OII (r. 8.4) c:rea ronyqaBaHe Ha cflficbxa c

rracTHHIIHTe r,r Ha Bcexu eTarn oT llporleAypaTa, (oraTo HacT6[I{ [pOMrHa B

aer(JlapflpaHHre aaHHn.
Bcexu .r,ren Ha KoMucllrra no r. 8.2 e AJIrxeE Aa clr HarrpaBlr caMoorBoA, Koraro
ycraHoBrr, qe:

o no o6exrusHr,r flpurluHu He Moxe Aa I.I3nBJ]HrBa 3a,u6lrxeH usra crli
. e Ba3Hu(HiIJI xont[:rurr na urrepecu.

Blsroxurerlr e nJIbxeH aa orcrpaufi rrneH Ha l(oMr{curra! 3a Kororo ycrauoBr, qe e
xa:uqe xoHQmrKT Ha rrurepecu c yqacrHr,rK.
B reau cnyvaure Bb3noxlrreJrrr oape,{eJrt crc 3arIoBeA HoB rrJIeH.

B cnyrarare no r. 8.10 geficrnurra na orcrpaHeur,r, q!'reH, cBbp3arr[ c pa3rnex.qaue Ha
AOKyTUeHTT{re 3a }.qacTr.re c oqeE BaHe Ha flpeanoxeHr.rf,Ta Ha r{acTHr.rqrrTe, cne.q
HacrblBarle Ha ycraHoBeHLITe o6cto.rte,rcrea He ce B3eMar npeaBlrA It ce Ir3BapmBar
OT HOBH' qJIEH.

KoMuct,tcra 3anoqBa pa6ora cneA [on)rraBaHe rra [peAcraBeHure otfepru u
nporor(ona, cb.qtpxarq crlrcBra rra ) racrnuqure no r. 8.7.
Ornapanero ua oQeprr.rre e ny6nrvro H Ha Hero Morar Aa npxclcrBar ) racrHrrllr{Te B
flpoqeaypaTa HJrLI Texr{[ yntJrnoMollleHr.r npeAcTalBI,ITeJrr,r, KaIOO I{ [pe.{cTaBr,rTeJIL Ha
cpeacTBaTa 3a MacoBo ocBeaoMrBaHe.

,,Llznotxeuue xo
GAB I 169/IIL1O4
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E.14.

E.15.

8.16.

8.17.

8.1E.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24

Kourlcuqta ornapr oSepn.rre no peAa I{a rn(Horo nocrtflBane, ofloBecrlBa rffxuoro
ct4BpxaH}re Il npoBepsBa 3a HiIJMqr.reTo Ha oTIeJIeII 3aIIeqaTaX TIJIIII( C Ha.qU[C

,,flpe4laranu ueHoBIr napauerpu" cnea xoero nafi-ua,rro rprlMa or r{JreHoBere Ha
KoMucnsra [oA[ucBar rexHl{rlecKoro rrpe.unoxenlte r,r rrJII,IKa c Ha,[rrr,rc ,,flpeglaranr.r
rIeHoBu napauerpu". Kovscusra npeAnara tro eAI,rH or rrplrctcrBarrlure
TIPCACTZIBIITCNI,I HA APYTIITC TIACTH}IIII .{A IIOANIIIIIE TCXI ,IqECKOTO IPCANOXEHI,IC I,I

rrJrr,rKa c Haqflfic ,,flpeAlaranu qeHoBn flapaMeTpu" ua ocraua:rure )ftracTHr,rqu.
C nsrtprnnaue Ha .ueficrsusra no flpe.e<olHara roqKa fip[xnroqBa rry6luvuara vacr
oT 3ace,uaHueTo Ha KoMECHSTa.

Kouncuqra flporcnxaBa ceorra pa6ora B 3axpurr{ 3aceaaH\ls. c pa3rne)K,{aHe Ea
AoKyMeHTI.ITe no v:r. 39, a:r. 2 or 3OfI 3a c6orBercrBHe c l,r3ncxBitHr.rrra KbM JII{rrHoro
cscrorHr{e rr Kpurepr,rr,rre sa nog6op u ctcraB, flporoxon. Korar:o ycranou4 Jrt,Irrca,
HentJrHora HJIH HectorBercrnue ua unt[opuau{rra, BKJIIowITenHo Hepe.qoBHocr HJIu
tlaxu.r.recxa rpelflKa, LIJII{ HecborBercrBr.re c Il3trcKBaHHrra r(t,M JrHqHoro cacrosHlle
Irn Kpr,rrepr,ru :a nog6op, KoMncnrra rrr flocorrBa B rrporo(ona t.r r.r3[paua nporokona
Ha BcrrqKu ) {acrur,rqfl n 4enr ua ny6luKyBauero My r npotfu::a na xynyrava.
B cpor go 5 pa6ornu,(Hu or rrolrfraBar{ero Ha nporoKoJra rro r. 8.16 yrac:rnuqure no
orrrouleHue Ha Ko[To e KoHcrarupano HecrorBercrBr.re na lwtl:ca ua nnQopuaqur
Morar Aa flpeAcrilBrr Ha KoMlrc]r.f,ra uor EE,I[OfI ullstu gpyra AoKyMeHTrr, Kouro
ctlapxar [poMeHeHa lalutnt aorrbJrHeua urQopr*laqru. flonunrr.rremro
lpeacraBeuara r.rHtfopr*laqur Moxe .ua o6xsaqa l.r $arrr n o6crosrelcrna, KoBTo ca
Hacrbrrr-IJllt cneA KpafiHr,L cpoK 3a Ilonf{aBaHe Ha AoKy\.{eHT[Te 3a ) Iacrlle.
BrsN{ox,ocrra ,,o flpe,D(oaHara rorrKa ce [p,nnara H 3a no,4H3nbnHHTeJIETe r.r rperl-I
NUqA, NOCOIIEHI.I OT )4IACTIII.IKA. Y'IACrr}rXrr MOI(C AA 3AMEHII NOAri3II6J]HIITEJI I,IJII4
'rpeTo nHIIe, KOTaTO e ycTaHoBeHo, qe [oII{3[sJIHIrTeJrrT I.rJ[,r TpeToTo Jlrqe He
oTroBap.s Ha ycloBr,rsTa Ha BS3JIOXHTeJIT, KOtaTO TOBa He BO,{H IO npOMCHa Ha
TexHBqecKoTo flpeAnoxeHl{e.
Koraro npoueullTe ce orHacrr Ao o6ctocrercrBa, pa3ngrrnH or locoqeHgre IIo r.
4.1.1 (ocnonaur.rsra flo rur. 54, ut. 1, r. 1, r. 2, r. 3, r. 4, r. 5, r. 6 r. 7 t4
olpeleneHrrre or Br3Jroxr{TeJn o6crosreacrBa rto !u. 55, ar. l, T. I u r. 5 or 3Ofl),
nonnrr EE.{OfI Moxe aa 6rge no4rucau or eIHo or nurlara, r(or,rro Morar
c,rMocTorTeJIHO Aa IrpeAcTaBJrfBaT )EaCTHI-IKa.
cre4 usrnvanero Ha cpoka uo r. 8.17 KoMt4cusra rrprrcrbnBa KbM panrnexrare Ha
AOIbJIEXTCJIHO IPCACTABEHI.ITE AOKyl\(EHTII OTIIOCHO CbOTBETCTBI,IETO HA YqACTHI,IqI,ITE
c Il3I{cKB,lHI{frTa KBM JrurlHoro ctcrorHlte u Kpr.rrepuuTe sa no46op.
flpu usntpmnauero Ha [pe.uBapureJrHr.r, no46op r.l Ha BceKH eran or rrporleAypara
KoMucusra Moxe npfl neo6xo.4lMocr: Aa lrcxa pa3rclreHl.L 3a Aallav, 3iIrBeI i or
YqACTHI.IqIiTE, IITIIIU 4A IPOBCP'BA 3A'BCHI,ITE AAIIHI.I, BKJIIOqHTCNHO IIPC3 I,I3HCKBAIIE
ua uuSopuauue or.qpyrlr opnaH[ r.r :ruqa. flporeprar a u p.d3scleHuflra He Morar Aa
BO.U'T AO IIPOMCITU B TEXHI,IqECKOTO II qCHOBOTO IIPCANOXEHHE HA r{ACTHIIIII.ITE.
Kovucr'ura parrnexra ,uoflycuarrrre oQepru r,t npoBepqBa 3a rrxnoro cBorBercrBr.re c
[peaBapr{TenHo o6rseHl,rre ycnoBr{r.
Korra,ncricra He pa3rnexra rex,Etlec,.fiTe flpeAnoxeHl,.s Ha yqacr,lrlrrrre, 3a KoI,ITo e
ycrilHoBeHo, qe He orroBaprr Ira l{3rrcl(BaHllrra 3a JIIr{ro cbcro.f,I {e I.I Ha KpIrrepIrI.ITe
sa nog6op.
Korv[cflsra o6snxsa Ha cahta Ha O6ruuna Cenrr.reeo:
http://wvrr,l .sevl ievo. belbs/a r ticle I 2982/smr-rekonstrukcio -out-sevlievo-krushevo-
mladen-qzovir-al.st ambolii ski-.html.html
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8.25.

8.26.

8.27.

8.28.

8.29.

8.30.

83r.

8.32.

E.33.

aaTaTa, qaca H MrcToTo Ha fiy6nultrroTo oTBaprHe Ha ueHoBr{Te ooepTl He no-rcbcHo
or ABa pa6orHu AHr{ [peAr{ orBapruero. Ha orrapruero rrMar flpaBo Aa flpucBcrBar
rracrHr.rquTe B flporleaypaTa r.rJrll Texr { yr]BJrnoMorqeHfl [peAcTaBr{Tenr{, KaKTo r,r

lpelcraBureJrx Ha cpe.tlcrBara 3a MacoBo ocBeAoMrBaHe. KoM[cticta o6ssqsa
pe3ynrarr,rre or orleHrBaHero na otleprme rro apyrure rroKa3areJrr{, cJre.q Koero
oTBapc rleHoBr.rTe [peAnoxeH[Jl H I-I{ OlOBeCTrBa.
IJenosoro npe.EnoxeHr{e Ea fracrHuK, rlxrro o0epra He orroBap, Ha H3acKBaHr.rrra
Ha BS3JIOXuTeJI,, He Ce OTBaps.
Koraro qacr or [oKa3areJrI,ITe 3a oqeHKa o6xsauar flapaMerpu or rexHr,rgecKoro
npe.{noxeHlie, KoMr{cu.f,Ta oTBap, rIeHoBoTo npeAnoxeHr{e, cJrea KaTo e H3B6prluna
orleHrBaue na orleprure rro Aplrr,rre [oKa3areJ]r4.
Axo n orfeprara Ha yqacrrruK ce cbArpxa [peAJroxeHue, cBr,p3aHo c rleHa uJrr{
pa3xo4 Koero rroAJrexu Ha orIeHKa r.r e c noBer{e or 20 (aBa.Eecer) Ha cro lo_
6laronpu.rrno or cpeAHara croisocr Ha cborBerurrre flpeAJroxegr.r, B ocrarrirJrrrre
o0eprr,r, Bb3JIo)tc{TeJrrr I{3IrcKBa or Hero no4po6na nflcMeHa o6ocgonxa 3a HarrI,IHa Ha
HeroBoro o6pa:yraue, xorro ce flpeacraBf, s 5-4neneu cpol< or flonyrraBaHe Ha
I{cKagero. flolyvenara o6ocnosxa ce orleHrBa rro orHoIrreHLIe ga nefiuata [BJIHora r,r

o6exrunuocr, cBbp3arlr clc cJIeAEnre o6cro.f,reacrBa:
- lll(ouoMrrrlecKrre oco6enocru Ha npolt3BolcrBeulr, lpoqec. Ha [peAocraB.f,Hl.ITe

ycnyfll Vmt Ha cTpor.rTem{u.fi MeTo.q;

- r,ts6paHr.rre rexHr.rqecKlr pelrreH vu rlnv Hu .ft ero Ha It3xflolMTemro 6:raronpurrnr.r
ycnoBurr 3a yqacTHr,rka 3a rrpeaocTaBrHeTo Ha rrpoay(rrrTe r.rJrH ycnytr,rre r{nr, 3a
E3nbJIHeHr{eTO Ha cTpo[TencTBoTo;

- oplrl{HanHocT Ha [pe.4noxeHoTo oT yqacTHuKa peltreHl{ei
- crra3BaHe Ha 3a.4brxeHr.rcra no .rn. I 15 or 3OfI;
- flonyraBaHe Ha aBpxaBHa rroMorq.
flpn ueo6xo.uuMocr or y.racrr{axa Moxe Aa 6:sge nrucxana yroqH.f,Barqa
un$opuaqr,rr. O6ocHosrara Moxe aa ne 6rge pvera v yqacrHr.rKa aa 6sAe
oTclpaHeH cilMo KoraTo npeAcTaBeHHTe aOKa3aTencTBa He ca aocTaTBqHH Aa
o6ocrora:r upe4,roxeuara rlena r{n}r pa3xoA.
Koraro yvacrnu(rr rre [pe4crulBr,r B cpox flr,rcMeuara o6o,rosxa ro r.g.27 unu
KoMucr.f,Ta [peIIeHI{, qe fiocoqeur,rre o6crocrercrBa ne ca o6exrugg[. flpeAnara
)EacrHrrKa 3a oTcT paHrBarre oT nporleaypara.
He ce upueua o$epra, e Kosro ce ycraHoBu. qe fipearoxeHxre B He, rleHa nnu
pa3xoAu ca c noBerre or 20 sa cro no-6laronp :asrlu or cperHrrre crofiuoctr,r sa
cborBerHr4Te npe.qnoxeHll B ocraHilJllrre o$eprr,r, 3arrloro He ca crIa3eHI,I HopMIi L
npaBr.rna, cBsp3aHr.r c ofla3BaHe Ha oKoJrHaTa cpeaa, coqfiii.nHoTo H TpyaoBo rrpaBo,
rrplrnoxr{Mr.r KoJreror.rBHH crropa3ryeHru n/urm paanope46r.r ra ueAynapo&roro
el(oJrorFrr{o, coq}rzrnHo H Tpy.qoBo flpaBo, KoETo ca r:6poenu B lp[noxeHrre J,{b 10 or
3OII.
He ce rpuerrla orf epra, xoraro ce ycrau{oBr.r, qe flpe.4noxeHure B Hec ueHa uJrr.r
pa3xoArr ca c rroBeqe or 20 sa cro uo-6:raronprrrrr{r.r or cpeAHure croftnocru ua
csorBerHr.rre npeAnoxetmn B ocraHaJrure oQepra, nopa.u,r nolyrreHa AEpxaBHa
rroMoIII, (oraTo yrIacTHr.rI(GT I{e MOXe Aa ,UOk0)(e B OflpeaeneHll, cpo(, qe rIoMoIqTa e
cGBMecrfiMa c Btrpeuru c [a3ap rro cMuctJra Ha rrJr. 107 or,(OEC.
Kottrcr-rcra K;racltpa )AacrHuurire rro creleHTa Ha ctorBercrBue ua oQeprure c
rrpeABapr.rrenHo o6sseHl.Ire or Bt3noxllTens ycnoBl,Ir. B clyrafi, rle KoMIIJrexcHIrre
oqeuKrr Ha .qBe r,rJru noneve or[epr.ll ca paBHr,r, c lpear{McrBo ce roracupa oQeprara, n
KOCTO Ce C6.{GpXaT no-r.t3toAHll IIpeI!'rOXeErIf,, npeqelleHn B cneIHI,L peA:

Ho cmpoumenHo -,uotmateau po6omu ua o6exm; ,,pexotcmpytoqun u pexa6tauma4un ra ntm
104, Ceanueeo Kpyaneeo - Mtodeu - nz. ,,Att. Cmqu1anu crcu',. Vyacm.bx om &u. 0 +000 do pv.
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8.34.

8.35.

E.36.

8.37.

8.38.

8.39.

. flo-HHCKa npeanoxeHa qeHa;

. Ilo-Ir3ro.4ro flpeanoxeEr.re 3a pa3Mepa Ha pa3xo.(uTe, cpaBHeHI,r B HLI3xoArrq pe.u

c6o6peBHo TrxHara rexecT;
. IIo-II3|OIHO npeAnOXeHI4e rro IroKa3aTeJII{ I,I3B6H IIOCOTIeHI.ITe rro [pep(OAItI{Te

Torrxx, cpaBHeHr,r B rrH3xoArrq pea cro6pa3Ho rf,xHaTa TexecT.
KoMucucra flpoBexIa ny6nuuno xpe6nfi ra olpeAen He Ha r,r3[6JrrrrrreJl Mexly
KJracupaHr.rre Ha rrtpBo urcro orfeprn, aKo yqacruuqure rre Morar Aa 6tAar
ruIacupaHlr B CSoTBeTCTBI,Ie C Om,TCaHLL HaTIIIH r.rJII,I aKO Kpr.rTepHCT 3a BS3JIafaHe e
Haf-Hr.rcKa rleHa H Ta3rr rleHa ce flpeAnara B .qBe rnu uoaeve oQeprn
.{eficrnlrrra Ha KoMr.rcnf,Ta ce nporoxonr,rpar, Karo pe3ynrarure or pa6orara i ce
oTpa3rBaT B AO(naA.
Pemenficra Ha koMr.rcurra ce B3eMar c MHo3r.rHcrBo or rrJleHoBere fi. Koraro qJreH Ha
l(oMllclrrra e nporl{B B3eroro petleHue.'rofi nognucaa nporor(oJla c oco6eHo MHeHHe
H IIACMEHO II3J]ATA MOTI,IB TC CI-I.

KoMIrcn.f,ra usrorB, AoKJrai{ 3a pe3ynrarare or pa6orara cu, Kofiro crlrpxa:
1). cr,cran Ha KoMr.rcurra, BKJrK)rIIlreJrHo flpoMeuxre, HacmnuJrr{ s xo4a na pa6ora

Ha KOMl,rCU.flTa;

2). norrlep u 2,ara Ha 3afloBe.ETa 3a Ha3naqaBaHe Ha KoMHcHsra, KaKTo rr 3a[oBe4rrre.
c KoItTo ce I,I3MeH.f,T CpOKOBeTe, 3aAaql,rTe u crcransr fi;

3). xparxo oflrcaHr{e na pa6ornr,r.r npoqec;
4). yvacruuqrrre B apoueAypara;
5). Aeficrsu.rra, cB6p3arru c orBapsHe, pa3rnexlaHe u oueurBaue Ha BccKa or

o$eprure, 3asBreur,rrra 3a yqacrr,re u [poBeAeHr,rre rrperoBopu, Koraro e
IIpI,Inoxr.rMo;

6). rcracapane Ha yrracmlruure, Koraro e npano)rarMo;
7). npegloxeune 3a orcrpaurBaHe Ha yqacrHr,rrlri, Koraro e lpl,rnoxr{Mo;
8). uorunr,rre sa AonycKaHe trnH orcrpa rsBaue Ha Bcercr yqacrHuK;
9). upe4noxeure 3a cKJrroqBaHe rra .{oroBop c KracupaHr,r.s Ha rrbpBo Mrcro

rracTHrrK Hnx 3a [peKpaTrBaHe Ha rrporleaypaTa cbc csorBeTHoro [paBHo
ocHoBitHr{e, KotaTo e IIpIlnoxHMoi

10). onucauue Ha rrpeacraBeHrrre Mocrpu uluttu cwvtxu, Kor-aro e npr,rJroxr{Mo.
Kru aox,ra.qa ce flpnnarar Bcnrrrr.r aoK),a.regTlr, r.r3forBeHu B xoaa Ha pa6ora xa
KOMI,IC}UITA! KATO NPOTOI(OJIII, OIIEHI'TEJIIIU rA6rrI{IIU. MOTIIBI.ITE gA OCO6EHUTC :UUETTUC

l-l Ap.

.(oxlagrr rra KoMHcI,Irra ce noAfl[cBa or Bclrqt<x rrJIeHoBe r{ ce lpeaaBa Ha
BS3JIO)(IT€JL 3aeaIIO C qCnaTa /qoK),N{eHTaIIEr, BICIOqI.ITeJIHO [peICTaBeHflTe MOCTpI{
u/amt cguuxu.
Brgnoxfire:rsr orcrparrrBa or lporleAypara:

r Yqacrul.rx, xofiro se orroBapr Ha ycnoBr,rrra rro r. 4.1.1 (ocuonauurra no v:r.
54, a:r. l, r.1, r.2,r.3, r. 4, r. 5, r. 6 u r. 7 u oupege:reHr,rre or Ba3roxr,rrerc
o6croqrercrsa no ql. 55, an. l, r. I u r. 5 or 3OII) or Hacrosrqara
aor(yMeuTarlu, ra o6rqecrnena noptrrKa;

r Y.racrnxx, KofiTo He orroBapc Ha flocraBeHr,rre KpnTepr{}r aa nog6op u:nr ue
r.r3[6JIELt ilp]'ro ycnoBae, locoqeHo g o6ssreHHero ga o6rqectnenara flopbqxa
Lrnn B IoIq,r(eHTarIurITa.

o Yqacrrux, xofiro e fipe.rlcraBnn oQepra, Korro He orroBap, Ha
rrpeABapuTenHo o6sseurre ycnoBr-r, Ha nopbqKara;

,, Lltnanuetue
GAB I 169/IIL

Hct cmpoumer o ,uormactcuu po6omu ta o6erm; ,,Pexoncmpyr4un u pexo6uttuma4ut ra ntm
401, Ceanueeo - Kpytaeeo M\ade+ tz. ,,At. Cma,u6otuict<u ,,. Vyacntx om rcu. 0 +000 do .lcu.
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a Yvacnrr.rx, xofiro e npeAcrrBun oQepra, xorro He orroBap, Ha flpaBr,rJra r{
I{3IrC(BaHHr, CBtp3ZlIm C Ola3BaHe Ha O(OJIEaTa Cpe.Ua, COUUIInHOTO I,r TpyAOBO
npaBo, IIplno)K,rMI,I KOJIeKTITBHT.T C[Opa3yrr{eHHf, l,t/u: n pasnope E6:d Ha
MexIyHapoAHoTo eKoJroruqHo, couuzrnHo n TpyAoBo rrpaBo, Kor,tro ca
n36poeHr.r n npunoxenue Jtl! l0 or 3OfI;
Y.{acrur.lx. xofiro ue e flpeAcraBnn I cpor o6ocnonxara rro r. 8.27 utrut,tysro
oQepra ue e npprera cb racso,ttr.72, a:r.3-5 or 3OfI;
V.{acrHuqu, KoHTo ca cBbp3ilHu Jrr,rqa.

cmpoumerHo - uonnocuu pa6omu uo o6exm: ,,peroacmpyxqun u pexo6tnuma4un na nom
Ceanueoo Kpy'tueeo - Mtodeu - n. ,,An. Cmqu6ottuicxz". Vyacmtx om *u. 0 +000 do rcu.

a

a

IX.IPIIKNIOqBAHE HA TIPO ATA

9.1. Brsroxuren r I{3raBa pemerl{e 3a onpeAenflHe Ha r{3rrbJrrrr.rreJr HnH 3a rrpeKpar.f,Barre
Ha rpolleAypara n l0 (aecer) AHeBeH cpoK cneA yrB6pxlaBarre Ha,(orcra.qa no r. 33
oT Aorq,r{eHTau[sTa.

9.2, Bssrorrurersr o[peAeJur 3a E3[lJrHureJr Ha fioplrrKara fracrHr,rx, 3a Kororo ca
r,r3[tJIHeHr.I CJIe4tHTe yCJIOBET:

. He ca HaJIIrqe ocgoBagl,t.sra 3a orcrpalrrBaHe, ocBeH B cnyqal,ITe rro qn. 54, an. 3 or
3OfI r-r orronapr Ha Kpr.rreprrnre :a no46op;

. oQeprara Ha yqacrHqxa e rro,rryqr,rna Hafi-Br.rcoKa orIeHKa rrpx flpunarare r{a
rrpeaBapurenHo o6ssenr,rre or Bt3Jrolo.rreJu ycnoBu, n uz6patut xpnrepui :a
roA6op.

9.3. Brs,'roxflrencr npeKparrBa rrporleAypara 3a Br3Jraraxe ua o6rqectrenara noptrrKa c
MOTuBLIpaHO pellleHr.re, KotaTo:
. He e floaarena nuro e4ua ot[epra tluttu 3eurBnel re 3a yqacrr.rei
. Bcu.nflz oSepru unn 3aqBnentrt 3a fracrue He orroBaprr Ha ycroB[cra 3a

npeAcraB.sHe Bxrlorlurerno sa rloprrra, Eaqurr L cpoK, I{n}r ca EerIoAxoIrIEr;
. IISpBIIqT I.I BTOpLITT KnaC[paH oTKrD(e Aa crgrK)rlu ,{oroBop,
. ca ycranoBeul Hapymern ttpt. orKpI,IBaHero I] npoBexlauero fi, xoaro He Morar

Ia 6RAar orcrpaureHrr, 6es rosa Aa [poMeHr,r ycnoBHrra, Ilpri Kor{ro e o6rseua
IIporleAypara;

. flopa,uu Herr3rrbJrueufie Ha HrKoe or ycJ]oBurra no qn. 112, a,r. I or 3Ofl ne ce
cKJIIoqn ,qotoBop sa o6qecrBeHa uopsq<a;

. Bcr{qKr,r oQepru, KoHro orroBapsr Ha flpeaBapr,rreJrHo o6sBeHure ycroB]rq,
rralBurrraBar (brrHzurcoBr,r, pecypc, Kofro Br3roxurem Moxe Aa ocrrryp]r;

. orflaAHe ueo6xogr,rvocTra or rrpoBexlilHe Ha [poqeAypara un]r or Br,3JraraHe Ha
AoroBopa B pe3ynrar rra ctrqecrBeHa [poMrHa B o6crorrercrBara nv flprz.
TTeBTEMOXHOCT ra Ce OCr4rypH $Anancupane 3a r{3rrsJrueHuero Ha rropcqreTa rro
IIplFmHIt, KOITO BG3JTOXI.ITeJTqT He e Mor6n Aa npeABr.raH;

r ca geo6xo.(llMlt crIIIecTBeHH rlpoMeHu B ycnoBr.IrTa Ha fioprqr(aTa, xorro 6uxa
rIpoMeHr.rn[ Kpara oT 3ar.IHTepecoBaIIHTe nHIIa.

9.4. Brlaoxare,r-sr iroxe aa npeKparr{ nporleaypara c Morr.rBupago peueHrae, Koraro:
. e [oAa,qeHa ca:uo eglra otfepra uluru gasnrreuue 3a fracrue;. I{Ma CzIMO eaHo ao.Q(o,qflqo 3it BJIeHr.re 3a )^racTI,Ie;

' J racrrruKBT KnaclrpzrH Ha ncpBo Mqcro orKaxe aa cKllroqu aoroBop I{nu
HeI,I3nbJIHIl trsrtoe or ycnoBrrcra rto qn. ll2, ut. I l,rJrr.r He.qortiut<e, qe He ca HaJrl,rue
ocHoBaHIlrTa 3a oTcTpaHrBaHe oT rrpolleaypaTa.

,,Ilznutueuue to
GAB1t69/ r-404.
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9.5.

9.6.

Brs:roxlre[rr Moxe Aa orMeHI,I BJr.f,3JIo B cuna perlerue 3a onpeAencHe Ha
I,I3nsJrHrrTeJr r.r aa E3Aa,qe peureHr,re 3a rrpeKparxBaHe Ha flporleAypara, KoraTo rrpe.Q,
cr;rrorrBaHero Ha AoroBopa Br3Hr.rKHe o6crosrercrgo no'rrr. 110, an. 1, r.4, 6u8ulu
.rr. 1 10, at 2, t. 4 or 3OfI.
Peruenrisra ce l.r3flpaluar B e.u,I.rH Lr c6qrr ,qeH Ha )rr{acrHuur,rre u ce ny6llrxy,rar u
npoQu:ra na xynyuaua.

. 3acrpalxoBKa, xocro o6esneqaBa u3IItJIHeHr.rero qpe3 [oKpHT[e rra orroBopuocrra
HA II3NBJTHXTEJI'.

Yqacrnraxrr olpe.qeneH 3a r,r3nbJrHureJr, ur6rzpa caru $opuara Ha raparrlu.flTa 3a
I{3[6JIHeIr[e LIJIIT 3a aBaHCOBO IIpeAOCTaBeHLITe CpeACTBa.
Koraro yvacrnuKBT r.r36epe rapagrlr-rrra 3a r,r3rrrJrHeElre Ha .uoroBopa u rapeururrrra 3a
aBaHcoBo npe,qocraBerrrrre cpelcrea aa 6r.Ile 6aHxosa rapaHrlHr, rorana rona rpr6ra
Aa 66Ae 6e:yclorna u HeorMeHr{Ma 6aExosa rapaHrlrr, c Bb3MoxHocr Aa ce ycBou
H3IIrro I,IJILI Ha qacrlr B 3itBlrcr{Mocr or npereH,IlHpaHoro o6erulereuue, B [oJI3a Ha
O6quna Cesalleso u cBc cpoK Ea BaJruAHocr - naft-ualxo 30 (rprraecer) ,qtr,r cneA
(pafiHu, cpox 3a r.r3nlJrHeHr.re Ha AoroBopa. fapauqrrra rpr6ra 4a cBAbpxa
3a,q6nxeHr{e na 6anxara rapaxr aa r{3Bbprrur 6e:yclorro flnarqaHe rrpu rr6pBo
nHcMello HcKaHe or Bse,toxurean, r clyrafi, .re tr4gntmrrareffT He e rn3rr6nHr,rJr Hrr(oe
or 3aaBJIxeHr{rITa crr rto.qotoBopa B cr,orBercrBr.re c flpeABuaeHoro B Hero. B c:ryuafi,
qe 6auxonara rapaHrlu, e u3,qaAeHa or rry)rqecrpaHHa 6aH(a, rr rpr6ea Aa 6rAe

10.1.

10.2.

r03.

10.4.

X. IAPA 3A II3TIbJ'IHEHI'IE HA OIOBOP I,I IAPAHIII{g 3A ABAHCOBO
TIPE.IIOCTABEHI,I CPE.IICTBA

.(ororopr,r sa o6rqecrnena rropGqKa ce cx;]roqBa [p]r ycnoBrre, qe rrpu rroAflHcBaHero
My olpe.qeneHl,rcT r.I3[6JIHItTeJr IIpe.qCTaBL OlpeaeneHaTa rapaIIuH, 3a H3rr6JIEeHI,Ie Ha
,4OrOBOpa.

fapanqnrra sa u3n6JrHeHr.re Ha AoroBopa e B pa3Mep na 3 (rpu) 7o or crofinocrra sa
AoroBopa 6er .4AC.
fapanqur 3a aBaHcoBo [peAocraBenuTe cpeAcrBa e B pa3Mep Ha cyruara, [pe.qBr4Aerra
3a aBaHcoBo nJIauIaHe rro aoroBopa.
fapanqrr B rron3a Ha Bb3/'IOXUTEJI]fl sa aBaHcoeo flpeaocraBennre cpeAcrBa rre
ce flpelcraBr, aKo n 3-4reneu cpoK oT rrolltrcBaue Ha .qoroBopa
I,I3IIBJIHIITE"TIflT nucueso 3.rrBH npeA Bb3JIOXI,ITE,ILfl , ,re ne xerae Aa 6r,qe
u3BbpmBaHo arBaHcoBo flnaqare. B rosu crryvafi arancoBoro IrJraqaHe ce
rpaHcrloprrlupa B oKor{qareJlHo rrnaulaHe H 3a Heto ce rrpanarar [paBHJIara 3a
H3BGpItrBaHe Ha OKOHqaTeIHO rrJlaqaHe.
fapanqu.rra 3a r.r3[6JIHeI {e t.t raparuxsra 3a aBaucoBo rlpeAocraBeHx cpe.qcrBa na
AoroBopa Moxe ra ce lpeacraBflr flog {opuara ua:
. 6aHKoBa rapauqlr, (Nsrorr.r ce rro o6pa3erl Ha 6aHxara, xosro ,r r{3AaBa, [p]r

ycnoBue qe B rapaHqllrra ca BrrHc,tHIr yc:roaxrra na Bt3noxareJrr):
. flapfiqHa c],N{a, [peBeAeua no clegua:ra 6auxoaa cMerxa Ha O6qrana Cesrueeo:

Basxa: IIHBECTBAHK A,{ - rp. Cesrr.reao
EanxoBa cr{erra (IBAN): BG91 IORTS I273300I85600
BIC (BIC): IORTBGSF

10.5.

10.6.

,, Llsnatueuue
GAB I 169/III-
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10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

aBIl3UpaHa rrpe3 6cnrapcKa 6aHKa, KorTo Aa noTBspAH aBreHrHrtrrocrTa Ha

c606rleHrrero.
Axo r.rr6panra-er Il3[rJIHIlreJI ua6epe ga Lr3nBJrHIr 3a,ubnxerrHrra ct.r 3a [peAocraBsne
Ha rapaHrlr4{ 3a r,r3flaJrHeHr.re u Ha rapaEur.r,3a aBaHcoBo flpeaocTaBer cpeAcTBa qpe3

cKJrIorIBaHe Ha 3ac,peHoBKa, rofi rpr6aa Aa rlpeAocralBr{ BanHAHH 3acrparxoBareJltl,I
noJII{UU, KOUTO nOl(ptIBaT eAr,rHCTBeHO pr.rCKOBeTe, CBtp3aHL C peanl{3aluIrTa Ha

AoroBopa, H He Moxe Aa 6rAar r.BnoJr3BaHu 3a o6e3[etraBane Ha orroBopHocrra Ha

r.r3[bJrHr.rre[, rto apyr AoroBop. Koraro rapanqlrf,Ta, Ko{To aa o6eeneqrr
Ir3[BJrHeHrrero Ha aoroBopa ce flpeAcraB, no.q t[oprrlara Ha 3acrpaxoBxa, Korro
o6egneqaBa fi3IrEJrHeI{Hero rlpe3 not<plITue Ha orroBopHocfia Ha Ir3nBJIHIlreJ]r,
cborBerHo B3eMaHero ua Brgroxorrerc B pa3Mep sa 3 %o or o6rqaTa crofinocr na
aoroBopa sa o6rqecrnenara lopr.rxa./ctornemara o6oco6ena flo3lruur 3a cpoxa Ha
HeroBoro .qeficrs[e r 30 (rpugecer) AHu cneA r,r3Tnrrauero My - 3acrpaxoBareJrHu,
AoroBop ce cK;rrorrBa or I,Islrruurerc B noJr3a Ha Br,srox rerc (rpero nolsnaruo ce
ruqe). BcNvxlr pa3xo.ur no cxJrroqBaHe Ha 3acrpaxoBarenHr, AoroBop ca 3a cMerKa
Ha I{3[bJ]Hr,rreJrr. LIsnrruurercr e &Tt,xeH Aa 3annaqa ABJIxITMI,ITe rIpeMr.tLI KbM
3acrparxoBareJrs. 3a Aa [o,qABpxa 3acrpzxoBarenHo rroKpr.rrr.re B pa3Mep sa 3 Yo or
o6qara crofinocr Ha AoroBopa 3a cpoxa Ha HeroBoro qeficrrue r.l 30 (rpr.rgecer) ,[Hn
cJreA rr3TrrqaHero My, Tar(a, qe pa3MepGr Ha rlo:4rueuara or Brs.noxfirerc rapuruuru
aa ne 6rAe [o-Meur6K or olpeAereHr.rs B Hacrorrrlara npoqeAypa.
fapanqmlre nog Qopuara Ha [apHrrHa c],rr{a anu 6anxosa rapanrlu, Moxe Aa ce
IlpeaocTaB[ oT IMeTo Ira I.I3IISJIHUTeJL 3a CMeTr(a Ha TpeTO nuqe - rapaHT.
Koraro ue6paHurr I,I3ITJIHI{TeJr e o6e4lneuue, Koero He e rcpr.rAr,rqecKo ruue, BceKL
or ct,rlpyxHr.rrluTe B rrero Moxe Aa e HapeArrrer no 6aHxosara rapaHrlur, cborBerHo
BHOCLITeJI Ha CyMaTa rro mpaHqncTa r.u[.r TrtTyJttp Ha 3acTpaxoB(ara.
Pa:xognre tto orkpr,rBanero r-r noA.(LpxaHero Ha rapiuufir{Te ca 3a cMefia Ha
I,Isntnrurers. I4gnrrlrr.rrercr rpt6aa ya apeABrrArr H 3anJrarrr cBoure raKc[ rro
orxpltBaue u o6cryxraue Ha rapauqr.rrra ra(a, qe paBMeprT Ha noJqrueHara or
Br::roxrlrelg rapaHrlr{r Aa ne 6r.qe IIo-MaJrr,( or oflpeaeneHlu B Hacro.f,Iuara
npoqe,4ypa.
Ycrosurra u cpoKoBere 3a 3al6pxaHe, ycBorBaHe una ocno6ox4aBarre Ha
IapaHrlr.rrTa 3a H3rGJrHeHue r,r Ha raprurufi, 3a aBaHcoBo [pe.qocTaBeHH cpeAcrBa, ce
ypexlar B loroBopa :a o6rqecrneHa fioptrrxa.

XI, CKNIOIIB.AIIE HA,(O[OBOP 3A OBIUECTBEHA TIOPbqKA

1r. t. flpequ cxmouauero Ha ,qoroBop sa o6ulecrseHa noptrrKa BT,3JroxHTeJrrr rr3r{cKBa or
yqacTHIIKa, o[peAereH 3a rr3[GJrHr.rTeJr, Aa npeAocTitB[ a(TyanHr,r AoKyMeHTu,
yAocToBepf,Baulu JrrrncaTa Ha ocHoBaHrrrTa 3a oTcT pafl.f,BaHe oT flporleAypaTa, Karoo u
ctorBercrBllero c IlocraBealtre I(pLITepHH sa no.q6op, IGKTo cJIeaBa:

I 1 .1 .1 . B cnf{afi qe oflpeAeneHr,rrr r,r3rr6JrHr{TeJr e nenepconuQuqupauo obegunenrae
na r[usruecxu ulwu rcpuguuecKu ]trrua r{ Br3JroxrrreJrrr rre e flperBr.rrnn B

o6ssreHllero I{3ItcKBaHe 3a c63.(aBrule Ha loprl.u]Flecxo n qe - 3aBepeno Kottre
or y,uocroBepeHr{e 3a AaHlrrHa perncrpaq[, u pen crpaqxq no EYJICTAT na
cb3Aa,uel{oro o6e.qugeuue. B c:ryuafi, .{e o6e.ulgeHaero ce cBcroH or
ryxIec'rpaHHn tf usrrvecru u/u,rr,r ropr,r4lvecKr{ JrHrIa, re [peAcraBJrrBar
eKBHBaJIeHTeH AoK)'Ir{eHT 3a perHc,paIIH, OT ABpXaBaTa, B KOrTO Ca

ycTauIoBeHIr.

,,Llsnotteuue Ho cmpoumetlo -.uonmatan pa6omu aa o6exm: ,,Pexotcmpyc4un u pexo6wtumo4ut ua num
GABI 169/lll-404, Ceetueeo Kplnaeeo - Mnaden - ns. ,,At. Cmau6o,tu cru". Vqqcmrx om r-u. 0 +000 do tLu.
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l1.1.2.Axrya,rur,r AoKyMeHTH, yAocroBepcBaqr,r Jruficara Ha ocEoBaHlsTa 3a

orcrpaH.sBaHe rro r. 4.1.1 (ocuonauurra no .u. 54, a.'r. 1, r. l, r.2,r.3,r. 4, r.
5, r. 6 u r. 7 u onpe4e,renure or Bl3Jroxr,rrerc o6crocrercrsa no v:r. 55, a,r. l,
r. 1ur.5or3OII):
. 3a o6cro.rrercrBara rro ttr.54, ast. 1, r. 3 or 3OII (r. 4.1.1, r.3) or

AoKyMeuraur.rf,Ta) - yAocroBepeur.re or opranr,rre no rrpuxo,4rTe (qn. 87, a:r.
I 0 or IOIIK) ,r y.qocroBepeuue or o6ulrnara rro ce,qeururrlero Ha

Bl3JIoxr.ITeJL H na rr:6panur uutnHllren;
o 3a o6crosrercrBara rro qn. 54, a,r. l, r. 6 or 3OII (r. 4.1.1, r. l) or

,4Or1'MeUraUr.rra)

4oxyruenraqurra)2

q,r.56 aIt

- yaocToBepeHr,re

or 3OfI (r.4.1 . 10. 6yxna ,,f" or
or opraHrrre ua I4gnrmrr.rremra

t. 4

arenuux ,,flaoua r.rHcflerrl[s rto rpyAa";
3a6enetrxa: B cnyua ue e npedcmaeeuomo ydocmoaepenue ce ctd'aptca
uuQop.ua4un 3a arfl3no B cltila nocmaHoareHue luu ct de6uo peueHue 3a
HapyueHue no ,ut. 51, an. l, m. 6 om 3OIl, onpedenenua u3n'blHumel
cnedea da npedcmaeu u dex,tapaqw, qe HapweHuemo He e u3sbpweHo npu
u3nbrHeHue ua dozoeop sa o6t4ecmeeua nopbqKa

o 3a o6crosrercrBara ro .rrl. 55, a.r. 1, r. 1 or 3OII (r. 4.1.1, r. 8) or
AoKyNrer{Tarl}rrra) - yAocroBepenrle or Areuqurra rro BfllrcBeulrrra.

Rozamo onpedeneuun u3nbr,tHumer e uytrdecmpanno .au4e, mo npedcmaen

cbomBemHume doxyxeumu, usdadeuu om ko nemeHmeH opzaH, cbzlacHo
saxouodameacmlomo Ha duptrcaaama I Konmo e ycmanoeeu. Axo e

cbomeemHama dt pctcaea ne ce utdaoam doxyteumu sa metu o6cmonmercmao
u,lu axo dadeH doxyuenm He aK y)qBa Bcuqxu nocoqeHu odcmonmercmaa, mo
npedcmaen denaapaqun, aKo ma xa*a deruapaqun u a npasHo 3HaqeHue

cbalacHo saxotodamencmaomo Ha cbomaemHama daptcaea. B cnyua ue

detcaapaqunma Ht d npasHo 3HaqeHue, onpedeneuw u3nbrHumen npedcmaen

oQu4uanuo latoleHue, HonpaaeHo nped xounemenmeH opzctH 6 cbom*emHqma

dt pcrcaaa.

Kozamo yuacmnuxtm e odedunenue, doxyuenmume ce npedcmaonm om sceKu

eduu om qneHoaeme s odeduHeHuemo

Axrya,rnu AoKyN{eHTu, yAocroBep.flBarqrr cBorBercrB[ero c rrocraBeHr.rre
Kpurepurr 3a [oA6op Kr,M roguocrra (npaaocnoco6nocma) aa ynparxHrBane
na npor[ecuonanHa AefiHocr r,r AoKa3Bzrrqu aexJ]apupauara r EE.(OI
uut[opuaqar, cbrJracHo r. 4.3.1 or Hacrorrqara AoKyMeHTarIEr. B crycafi .]e
oflpe,ueneHl,L r{3rrbJrHrrreJr e qyx,qecrpeueH yqacrHrrK, rofi rpr6na 4a
flpe.qcraBr.r AoKy[reHr, c KofiTo Aa Aor(axe, qe rrMa r]paBo Aa [3rrGJrHrBa
Bb3JraraHara .uefiHocr e Peny6:ruxa ErmapNx, BKJr. qe e u3Bbpuun
perucrparlfi, n I]eurpamrur npo(becuoHareH perxcrtp Ha crpor,rreJrx (IIIPC)
3a crpoexH oT croTBeTrraTa rpyfla E r(areropfir.

AxryalHu AoK),rueI{TI,I, yAocroBepcBalqu ctorBercrBuero c nocr,rBeHI,ITe
Kpr,rrepun aa nog6op rs*r {r.ruanconoro r{ r,rKoHoMurtecl(oro cbcrorulle Ha
yqacrHurlrrre H IoKa3BarIu ,uerutapllpaHara r EE.{OII nHQopMauru, ctrJracuo
r . 4 .4 .1 u 4 .4 .2 or Hacrorlqara 1oxyr\{errrarlu{.

11.1.3.

11.1.4.

2 B npluroxnrxre cny'{atr

,,Llsnt tueHue Ho cmpoumqt o -:voamatctu pa6omu tq o6exm; ,,Pexotcmpyx4un u peto1urumo4ut uo ntm
GAB I 169/lII-404, Ceetueeo - Kplnaeeo Mtadeu - nz. ,,,Ln. Cmau6ottuicxu ". V,tacmbx om t u. 0 +000 do Ku.
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

I1.6.

11.7.

t 1.8.

1r.9.

11.1.5. Axrya,rulr AoKlueHTn, yAocroBepcBauu cborBercrBlrero c flocraBerrnre
Kpr,rrepurr 3a rroa6op KbM TexHrrqecxure n apo$ecuora.flHfi cfloco6nocrfi Ha
yqacrHuqrrre rr Aor(a3Barqu AeKnap[paHara n EE,{OI uurfoprvaqur, cburacno
r. 4.5.1 u 4.5.2 or Hacr:ofiqara .rloK],r\.reHTaur{r.

11.1.6..{oxyllenr 3a npeAcraBerra rapaHrlur 3a u3rrbJrHeuue Ha nopBqr@Ta (aKo ce
npeAcrilBf, noq t|oprrrara na 6anxosa rapaurlns lrJru 3acrpzxoBKa - ce
flpe,{cTaB.f, r B optruua:l).

.{oxyruenrare no r.11.1 ce rlpelcraBsr r.r 3a rroAu3nBJrHureJrr.rre H Tperure r[ua, axo
r.rMa raKr,rBa. B clyraii qe rrpr r,t3flbnHeHue Ha AoroBopa onpeAeneuru u3rrtJrHureJr
loJI3Ba IloAu3rrbJrrrr,rreJr B cpoK Ao 3 gnu oT cx;IloqBaHero Ha loroBop 3a
noA[3[bJIHeHHe EJIIT Ha AOIEJIHI,ITenHO Cllopa3ytr{eHl.Ie 3a 3aMrHa Ha IlocoqeH B

o$eprara [oar.r3[6JrHHTeJr, u3nBJrnr.rreJrrr n3r]pauqa Koflue Ha loroBopa Enlr
AorrrJrH[TeJ]Horo cnopa3yMenl.Ie Ha BB3JtoxI4TeJr, 3aeAHo c AoKa3arercrsa no r. 11.1.,
Karo AoK,,l.teHTrre yAocroBepsBar{H cborBercrBr{e c KpLITepI{ure :a nog6op ce
flpe.tlcraB.f,T cro6paano BuIa n Aena or rroprq(ar4 xoftro u1e usnrlurnar.
B c::yva[, qe Br,B Bpb3xa c 'lur. 67 , a,.r. 5 or 3OfI, npu rpoBexAaHe Ha rporleAypara
uz6pauus H3rrGJrHr.rreJr e flpeAcraBr.rn HsKor,r or na6poenure AoKyMerrrn
yaocroBep.rBaur.i ctorBercrBr{ero c rrocraBeHr{Te Kpr.rrepr.m ta nog6op, ue e
neo6xo4ruo ga rr flpeAcrulB, [oBTopHo.
Koraro onpegeJreHrrqr 3a r.r3rrrJrHr{TeJr yqacrHr.rK orKaxe Aa crJrroqu AoroBop,
B63roxr,rreflf,r npeKpaTrBa flpoqe,qypaTa nnfi oflpeaen, 3a H3nrJrHrren BToprry
KlIacHpaH fracrulrx. 3a orxaa ce npHeMa rr HerBrBaxero Ha yroBopeHara Aara, ocBeH
aKo HerBr{BaHero e no o6exn sHu flpuqllHlr, 3a Koero Bl3roxuTencr e yBeAoMeH
cBoeBpeMeHHo

Brgrono[encr Moxe ,qa r,r3MeHI{ BJIT3JIo B clrra peflren}ie B qacrra 3a olpeleJ]rue Ha
II3nBnHETeJr H C MOTTTBHpaHO peltreHHe Aa OnpeaeJlr.r 3a r43[bJIIII{TeJI BTOpII' KnaCUpaH

) {aoTHI,IK B Cnyqal{Te, KOraTo rIacTHItKtT, I(]racupaH Ha nspBo MrcTo:
. oTI(tDI(e Aa CKnrcqU IO|OBOp;
. He r.r3I]bJIHI.I Hsl(oe or ycroBE ra no r. 1 1.1 ;

. He AOKZTT(e, qe He ca EarJrr{qe ocHoBaHls 3a oTcTpaEsBaHe oT flpolleA]paTa.
,(orouoprr ra o6uecrseHara floprqxa ce cKJrK)qBa B cborBercrBue c [poeKTa Ha

IOTOBOp, flpnnoxeE B aoK),MerrTauHrTa L BTIIOqBa BCr{rrKu IIpeAnOXeHr-L oT
oQeprara Ha yqacrHrrKa, Br3 ocHoBa Ha (ouro nocJrerur.rrrr e orrpeAeneH 3a
LI3flaJrHI.ITeJI. flporvenu B rlpoerTa Ha AoroBopa ce AolycKar no u3KJIIorIeHfle, xoraro
e rr3rrtJrHeHo ycnoBrrero sa q,r. 116. ar. 1 T 5 or 3OII l.r ca HaJ]oxeHu o6crorre:rcrra,
HacTrnr.rJtrl Ilo BpeMe uJIII cnea [poBexIaHeTo Ha apoueaypaTa.
Btsaotrfirersr HrMa rrpaBo ,qa cxJrrcqBa AoroBop [pe,q]r r.r3Tr{qane ua 14 .unu or
yBeaoMrBaHeTo Ha 3aHHTepecoBaHIlTe rracTHI.IuE 3a perrIeHLIeTo 3a orrpeaeJlrHe Ita
I,I3ITT,JIIIUTeJI Ii npe,4r BJIII3aHe B CLIJIa Ha BCHqKH peIIIeHX.[ nO [poqeAypaTa, ocBeH
xoraTo e .IIoIIycHaTo npeaBap[TenHo H3rrbJrrreHr-re Ha [opsqKaTa.
flogusnr:ruurelr.rre HrMar flpaBo ,qa npeBb3narar eAHa HJrr.r loBeqe or AefiHocrure,
KoI4To ca BKJIIoqeHr.r B [peAMera rra aoroBopa 3a rloall3ttrrHeHr.re. Hrua 4a ce cqr.ITar
3a Hap)'menxe, o6aqe, cJry.{ar,rre Ha AocraBr(a Ha crorol, Marepflanu }rrur o6opyABaHe,
neo6xo4mu 3a I-I3IIBJrIteHLIero Ha o6rqecrBeHara rroptqKa, Koraro ral(aBa AocraBxa
He BKIIKXTBa MOHTa)l(! KaKTO It CKJIIOTTBaIIeTO Ha AOTOBOpII 3a ycnyrll, Kor.rTo He ca qacT
or AoroBopa 3a o6rqecrneuata nopbqt<a, cBorBerHo - or loroBopa 3a noEr3[tJIHeHxe.
LlsMenenu-f, Ha aoroBopa ca aorrycrrrMl.I [pI{ Htrnlrque Ha ocHoBalgllrra no qn. 1 16, ar.
I or 3OfI.

,,l4snotxeaue Hct cmpoumelHo uoumatctu pa6omu ta o6exm: ,, Per<oucmpyrqu.n u pexa6urumoqun ua nt m
GAB l 169/lll-101, Ceanueeo - Kpyuteeo - Mtaden - nz. ,,,4t. Cmau6ottu cru". Vvacmur om rcu. 0 +000 do rcu.
l3 +730"
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11.10. 3a,qoronopa 3a [o,ur.r3[BnHeHr,re ca npuJroxr.rMrr pa3rropeA6rare sa ql. 75 IIII3OII.
11.11. Brs:roxr,rren r fipeKpar.f,Ba AotoBopa 3a o6rqecmena uoplqr<a, B cnyqaxre uo qr. 118

a:r. 1 or 3Ofl.

XII. OEXAJ'IBAHE

12.1. O6xa:rgauero ce r,r3BsprtrBa rro peAa Ha rJraBa ABa,4ecer r-r ocrraa ,,flpora:aoAcrBo no
o6xa,rnane" o:r 3axora sa o6uecrBeHnre [opbrrKr,r.
Bcmo peuenr.re Ha BG3Jroxr.rreJu B rrpoqe,[ypara 3a BB3JraraHe ua o6rqecrrenara
floptqt<a ro crglorlBalrero Ha roroBopa IIoAJIexlr na o6xa:rsaHe orHocHo HeroBara
aaxonocto6paruoc:r, BKJIK)rIrrreJIHo 3a IrilJllrqrre Ha AI.tcKpI,rMI,IHaIIuoHHLI
uKoHoMI,IqecKr.I, t|unarconr-r, TexHl.Iqeckr.r um,r xramr$r.rrcaqlloHnlt It3I,rcKBaIrI{, B
o6rn:renueto, IoKlueHTaqllrra lrJrI,I BGB BceKI.I Aplir AoK),r\.teHT, cBbp3aH c
flpolleAypara. Ha o6xa:rsane He floAr'rexr.r pe[reHuero 3a orxpr.rBaure B qacrra
oTHOCHO MOTIBI,ITe 3a HeBG3MOXHOCTTa 3a pa3AeJrSEe Ha IIpe4UeTa rla nopBrmaTa rla
060co6eua no3uuuu.
Xa:r6a uoxe .{a ce rroAa,qe or BcsKo 3iuHTepecoBalHo nr4rle npt,r ycroB[sra u B

cpoxoBere rto qn. 197 or 3Ofl.

12.2.

X[I. I{3IIIICJTflBAIIE HA CPOKOBE

12.3.

r3.1.

13.2.

Cpoxoaere, lrocoqeHll B Ti]3r.r ,qoKyIueHTarIH, ce I.I3r{r4cJUIBar, Karo cJre.uBa:
. Koraro cpoKbr e [ocorreH B AHI4, Tofi I{3TIrqa B Kpau Ha [ocJreAHLr{ .4eH Ha

rlocoqeHlry nepIIoA;
. Kotaro cpoxbr e ttocoqeH B IHLr cne.q oflpeleJrelro 4eficrnlre lrm.r ct6urue, ne ce

6pou qarara ua racr:rnBalre Ha AeficrBl.Iero umz cr6uruero;
. Koraro locreAH[.f,T aeH or eaI,IH cpor c6Bla,qa c o(buqua,'teH [pa3HLIk r.rnu

flolrr.rBeH geu, ua roftro rpr6na 4a ce I,r3BBpItru I(oHKperHo geficrnue, crmTa ce, qe
cporcr r{3Trrqa B r<pzu Ha n6pBlr, pa6oreu ,4eu, cJreaBarrl flor{r.rBHr.rr.

Cpoxouere B loryMeuTaqr4rra ca B KaneHgapHr,r 4uu. Koraro cpoKBT e n pa6ornr,r
AHLI, TOBa e r,r3plrqHo yKa3aHo IIpI.I [ocoqBaHeTo rla cBoTBeTrr]L cpoK.

XIV. OEMEHHAI{HOo

14.1. O6lresrr ra lrurfoprraaqur rrlexgy Brslox<r.rreJur u yracrrrr.ma Moxe aa ce u3BbprrrBa
IIo e,4,rn oT cJle4{r.rTe IoIIyCTI.IMI.I HarILrHr,I:

. nlltrEo - cperqy Ilorufic;

. ro lorqara - rrpe flpeflopcqaHo firrcMo c o6parra pa3[EcKa, r,r3lpareHo Ha
locoqeHr& oT yracTHr.rKa aApec;

. rrpe3 Kypr{epcxa crryx6a;

. no oa(c;

. no eJreKTpoHeH rrBr - rro eneKrponHa [oua. B crryuafi, npu yBeIoMcBaHe flo
eJIeKlpoHHa florqa (BKr. r,r raKaBa rrocoqeHa na orfr.rqualea ye6cain rta
y.racnrrara), MoMeHTIT Ha [oJD^raBaurero or yuacrnr.rra,/saunrepecoBago
maqe/nanrmruren qe ce cqr,rra or larara Ha rtonyrleHo upu Brsnoxurenr

,,Llznotueaue to
GAB1169/rlt-404

cmpoumet+o uoamoctcuu pa6omu uq o6exm: ,Pexoucmpyxqttn u pexa4wtuma1un to nom
, Ceenueeo - Rpruteeo - Mtqdea - nz. ,,At. Cma,u1ottuicxu". Vyqcml,K om ku. 0 +000 do rcu.

I3 +730"
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14.2.

14.3.

14.4.

noTBrpxIeHHe or 3aMHTepecoBaHo nrrqe/)nracTHrxfu3[5rHHTer. 3a [OnyqeHo oT
Br,sroxr,rrer-f, eneK, poHno r,rsnecrrnane/yneAoMrBzure;

. r{pe3 KoM6[rHauu.f, or re3r,r cpeAcrBa.
B nporfrra ua xynyBaqa ce ry6luryuar uog Qopuara na enexrpoHtr,r aor),r\.rerrrr.r:
. BcLFTKII peueEI-L ri o6csreltuc. cBrp3ulHr,r c orKpuBagero, Bb3JraraHero,

rr3[6JrHeuuero l npeKparrBauero Ha o6qecrBeHuTe [op6rrKu;
. Iot<yMelrrallrure aa o6rqecrnel{ara rtoptqxa, c ll3KJrroqeHr.re Ha cnfralrre, rrpll

KOr.rTO [Opa,4U TeXHI,IqeCKr' [pUqI{HI{ IIJII,I TaKrrBa, CBBp3aHfi C6C 3arqIITa Ha
uu$opuaqNrra, He e Ba3MoxHo ocuryprBaHe Ha Heor-paHr{qeH, ntneH 14 rlprK
aocTan rrpe3 eneK, poHHu cpeAcTBa;

. pa3rcHeHurra, rlpeAocraBeHn or BB3JloxfiTemtre BbB BpB3Ka c o6qecreenara
IIopGqxa;

. TIPOTOKOJII'TE I4 OKOEIIATEJIHII' AOKNAA HA KOMIIC}I'TA 3A NPOBCX,{AHE EA

rIpoqerypara;
. craroBlllrlara ua Arenqr.rrra no o6lqecrBeHr.r rtopaqru,I BBB Bpb3Ka c

ocsqecTBrBaHlr.f, oT He.f, npeaBapuTeneH KoH'rpon.
C uy6:l.tynanero Ha AoxyMeHrzre Ha rrpoQuna Ha K),nyBarra ce [pr{eMa, qe

3aLIHTepecoBaHflTe Jrr.rqa l-t/unu y.IacrHlrqlrre ca yBeAoMeHrr orrrocHo o,rpa3eHlrre B

trx o6crorrercrBa, ocBeu aKo Aplro ue e npegnugeno u 3Ofl.
B:ssroxuren r I.r3apalqa pelreHl.Iero 3a oflpeAen.f,He Ha H3[6JIHITJ] tz.rt 3a
flpe(parrBaHe Ha npoueaypara B TprrAHeBeH cpoK or r.r3AaBz reTo r.rM rro cneArrr.rTe

HAqHHI'I:

a) Ha a.upec, flocoqeH or J racrrruKa:
- Ha eJIeKTpoHHa floula, Karo cto6qenuero, c Koero ce H3[pauar! ce IIoAIIrrcBa c

eJIeIopoHeH IIo.ulHc, ITJIII

- qpe3 [orIeHcxa Enu Apyra Kypnepcra ycnyra c npenopbqaHa nparKa c o6parna
pa3nrrcKat

6) no Qaxc.
3a6ene*xa: Kozamo peweHuemo He e notyqeHo om yqacmHuKa no nnxoit om
Hctttu+ume, ab3loJrcumerflm nydtur<yea c'ao6t4etue do uezo s npoQuna Ha Kynysaqa.
Peuteuuemo ce c tma 3a a'pl,tteHo om damama ua nV6luxVs ane la Ct o6u4enUemO

14.5.

14.6.

14.7.

BcNuxu xorrlyur,rKaur,ur n geficranr uexly Br,uoxureJur r,r )nracrHuunre, cB6p3zlHu c
Hacrorrulara npoqeA)?a ca B nrrcMeu Br,r.{ u caMo aa Er.nrapcxu erux.
flucua,/xopecnouaenrlflc [peAcraBeHrr Ha rryxr e3HK ce npeAcraBrr 3a,[6JrxureJrHo B

lpeBoA Ha Eurapcxu esux. Pa6ornr,rx e3LIK 3a lr3rrr,m{eHlle Ha IlopbrrKara e
6r:rrapcxu.
O6lresrr Ha nu$opMaurrr, qpe3 BpbrrBaHero fi mlqso cpeqy no,uruc, ce H3BEpmBa or
crpaua Ha Breroxcrrerc qpe3 JTfiuara 3a r(oHTexrlr, flocoqeHr s O6rsreHr.rero.
Hn0opruaqurra ce flpueMa or 3ar.rHrepecoBagoro mqe/]qacrHuKa qpe3 nrrlara 3a
KoHTaKr, nocoqeHrr flpu 3axyfiyBzure Ha Aor(yr{eHTarlrurra, cborBerHo u or}eprara na
r{acTHIIKa.
O6lresrr r{ ctxpanrBauero na unQoprraqu, B xoAa Ha npoBex,qzrHe Ha npoqe.{ypara
3a Bb3JraraHe na o6qecrueua nopbrrKa ce r{3BBpmBar rro HarrHH, KofTo rapaHTupa
Ilenocrra,,qocroBepHocrra I{ rroBepr.rrenHocrra na r,rnSoprrraqrrra.

XV. IIPI{OPTITET HA NOKYN{EHTIITE

,,ITsnotueuue a cmpoumeqto -,uotmatcxu po6omu a o6exm: ,,Peroucmpy<4ut u pexo1utuma4ut uo nzm
GAB|169/III-401, Ceatueeo Kpyaneeo - Mtadet nt. ,,At. Cmau6otu cru". Vvacmtx om ku. 0 +000 do t<ju.

13 +730 "
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15.1.

15.2.

flpu uporunopeqrre B 3anrrclre Ha orreJrHr{re AoK}a{eHTn or roKyMeurarlnrra, 3a
BiUIUAHII Aa Ce CqI-ITaT 3anIrCI,ITe B .(OKyMeHTa C I]O-BIICOK rrpUOpLITeT, (aTO
lplIopI,ITeT[Te Ha AoKyMeHTIITe Ca B CJIeAIIaTa nOCJIeAOBaTeJIHOCT:

o Peureuue 3a orxpr,rBaHe Ha npoqe.qypara;
r O6ssreuue sa o6uecrnena noprvxa;
. flrrso ofl[caHrre Ha rrpeaMera Ha o6rqecrnena noprvxa;
o Texguqecxo 3aqaHfle;
o Mero.qnxa 3a oflpeAer.sue Ha r(oM[reKcHara orIeHKa ua ot[eprara, rroxa3arerure r.r

OTHOCI'TEJIHATA UM TEXECT;

o l4zucxsar:as. u )'Ka3auuc 3a rroAroroBxa Ha orleprara;
r flpoexr na Aorogop;
,[oxyuerlrr c Haf,-s[cox npl,Ioplrrer e rrocoqeu Ha rrlpBo Mrcro.
flo neypegenure Brnpocfi or rracrorrrlara AoKyueHTarI[c ue ce np]tlretrar
pa:nope46r.rre na 3axoua :a o6rqecrneur.rre flopbqKr,r, flpanrlnura 3a HeroBoro
apfinaraHe u rpaxlitucKoro 3ztKonoAareJrcrBo ua Peuy6auxa Eurapr.u.

XVI.TPI,IJIOX EHH-f,:

o O6paseq Ns 1 - Onr.rc Ha npe.acraBegr{Te AoK},r{eETr.r;
r O6paseu Ns 2 - EE.4OII;
o O6paseq Nb 3 - flpe.qnoxeHr.re 3a r,r3n6JrHeHr.re;
o O6paseq Jt 4 - .(erurapauls 3a crrracue c Knay3r.rre Ha [puJroxeHr,r, [poeKT Ha

IOTOBOp;
o O6paseq J{! 5 - lex.:rapaqur 3a cpor(a Ha BanrrAHocr Ha orleprara;
o O6pareq Ns 6 - lerurapauur, qe flpr H3rorBsHe ua orfeprara ca cfia:]eHr,r

34.{sJrxeHr.rrTa, cBsp3aHr.r c AaHsrI[ H oCr{rypOBK[, Ola:rBarre Ha oKorHara cpeAa r.r

3aKpr.rJla Ha 3aeTocTTa LI ycJroBlirTa Ha TpyI;
o O6paseu Il! 7 - I-{enono [pe&roxeHne;
o flpoerr na Aorosop;
o Me'roaura 3a onpeaersHe Ha KoMnJIeKcHara orIeHKa na o$eprure, floKa3areJrr,rre H

OTHOCHTCNHATA UM TCXCCT:

o Texruqecra cneur.rQnxarlu.r;

,,Lbnotuenue
GAB I 169/ 1-
l3 +7 30"

Hcl cmpoumetHo -,uotnoctcttu po6omu Ea o6exm: ,,peroucmpyx1un u pexa1tuuma4un to m,m
401, Cearueeo - Kpyaeeo - Mlodet - nz. ,,A,t. Cmqu6o,tuicx.u'i. Vqocm.bx om rcu. 0 +000 do rcu.
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ПРОЕКТ !

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

№ …………………………/ ………………….

Днес, ....................... г. в гр. Севлиево, между:

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО, с адрес: ………………………………………………., ЕИК по
БУЛСТАТ: ……………….., представлявана от …………….. – Кмет на Община
Севлиево и …………………… – Главен счетоводител, наричана за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
„……………………..”, със седалище и адрес на управление ………………..….., ул.
„……………………” № ……..., с ЕИК ……….……, представлявано от ……….. в
качеството му на ………………., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях
поотделно „Страна“);

на основание чл. 112, ал. 1 ЗОП, във връзка с Решение № ………….. г. на Кмета на
община Севлиево за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
„Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Реконструкция и
рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Ал.
Стамболийски”. Участък от км. 0 +000 до км. 13 +730”, се сключи настоящия
договор за следното:

І.ПРЕДМЕТ  НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни
срещу възнаграждение обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително –
монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-
404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Ал. Стамболийски”. Участък от км. 0
+000 до км. 13 +730”, в съответствие с техническата спецификация, приложенията към
нея, изискванията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и свързаните с него
подзаконови нормативни актове.

(2) Предметът на договора включва изпълнение на строително-монтажните
работи (СМР) по реализиране на строителството на обекта в съответствие с изготвения
и одобрен работен проект, техническата спецификация и техническото предложение на
Изпълнителя. Обектът ще се предава от Изпълнителя на Възложителя с Констативен
акт за установяване годността за приемане на строежа.

(3) Дейностите по чл. 1, ал. 2 трябва да бъдат реализирани в съответствие с
действащото законодателство и при съобразяване и с изискванията на Програмата за



„Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на път
GAB1169/III-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Ал. Стамболийски”. Участък от км. 0 +000 до км.
13 +730”

2

развитие на селските райони 2014г.-2020г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Общите
условия към финансирания договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по ОПРР, както и с изискванията на Единен наръчник на бенефициента за прилагане на
правилата за информация и комуникация 2014-2020 година, за относимите дейности.

Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни договора в съответствие с
Техническата спецификация, Техническото предложение и Ценовото предложение, и
чрез лицата, посочени в Списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят
за изпълнението, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2, 3 и 4 към този
Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

Чл.3. В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но  най-късно
преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите,
посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на
изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното
обстоятелство. (ако е приложимо)1

ІІ. СРОК  И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.4.(1). Срокът за изпълнение на договора е ……. календарни дни (съгласно
предложението за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ). Срокът за изпълнение започва да
тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и
определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3,
т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване
годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба
№ 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)

(2) При спиране на строителството по нареждане на Управляващия орган, както и
на общински или държавен орган, или по обективни причини, за които
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът се удължава съответно с периода на спирането
след подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при
спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството. Срокът за изпълнение на СМР се
подновява при подписване на Акт образец 11 за установяване състоянието на строежа
при продължаване на строителството.

Чл.5. Мястото на изпълнение на Договора е територията на Община Севлиево,
Република България.

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

1 Клаузата се включва при необходимост. Всички клаузи в този образец на договор, касаещи отношения с
подизпълнители, са приложими, само ако участието на подизпълнители е посочено в офертата на
изпълнителя, като в такъв случай следва да се имат предвид и относимите разпоредби на ЗОП.
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Чл.6.(1) Цената за изпълнение на СМР е в размер на ....................... лв.
(..................................словом................) без ДДС или съответно ........................... лв.
(...............................словом...............................) с ДДС, съгласно Ценовото предложение
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.

(2) Цената по предходната алинея е за цялостно извършване на
дейностите/работите, включени в предмета на поръчката, включително разходите за
персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав,
които ще отговарят за изпълнението [и за неговите подизпълнители] (ако е
приложимо), цената на вложените материали, оборудване, извършени работи и разходи
за труд и доставки, механизация, енергия, складиране, подготовка на строителството,
извънреден труд, осигуряване на нормативно определените безопасни условия на труд
на строителните площадки по време на извършване на строителните работи,
освобождаването на площадката от строителни отпадъци, необходимите за
строителството помощни видове СМР и материали (товаренето, разтоварването (ръчно
и/или механизирано), както пренасяне на материали, строителни отпадъци и други
подобни, извозване на строителните отпадъци на посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
места, провеждане на проби и изпитвания и всички други присъщи разходи, не
упоменати по-горе, включително печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(3) Единичните цени за изпълнение на строително-монтажни работи, посочени в
количествено-стойностните сметки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не подлежат на промяна.

Чл.7.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор,
както следва:

1). Авансово плащане: предвижда се извършване на авансово плащане в размер
до 50 % (петдесет на сто) от стойността на договора. Плащането се извършва в 30
(тридесет) дневен срок от сключване на договора, след получено авансово плащане в
община Севлиево от финансиращия орган, предоставяне на фактура в оригинал и
гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за авансово предоставените средства.

За да бъде извършено плащане, трябва да са изпълнени всички, посочени в
предходното изречение условия. Срокът за плащане започва да тече, считано от
момента на настъпване на последното (във времево отношение) от условията.

Гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за авансово предоставените средства не се
представя, ако в 3-дневен срок от подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ писмено
заяви пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че не желае да бъде извършвано авансово плащане. В
този случай сумата, предназначена за авансовото плащане се трансформира към
окончателното плащане и за него се прилагат правилата за извършване на окончателно
плащане.

2). Окончателно плащане: в размер, равен на реално изпълнените дейности
съгласно КСС по проекта, след приспадане на авансовото плащане в срок до 30
(тридесет) календарни дни, след осигуряване на финансиране за реализиране на
проекта, представен констативен акт за установяване годността за приемане на строежа
(приложение № 15) и предоставяне на фактура в оригинал.

За да бъде извършено плащане, трябва да са изпълнени всички, посочени в
предходното изречение условия. Срокът за плащане започва да тече, считано от
момента на настъпване на последното (във времево отношение) от условията.

4) Сумата от стойностите на авансовото и окончателното плащане не трябва да
надвишава цената за изпълнение на договора.

5) Изпълнените работи, които надвишават общата стойност на всички дейности за
изпълнение на предмета на договора, определена в чл. 6 от настоящия договор, остават
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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6) От стойността на окончателното плащане ще се приспаднат всички суми, които
са обект на санкции и наложени от страна на финансиращия орган (РА-ДФЗ или други)
по изпълнението на договора, които са по вина на Изпълнителя.

7) Разходи извършени от Изпълнителя, но не одобрени от финансиращия орган и /
или редуцирани не са задължения на Възложителя.

(2) Плащанията по настоящия договор ще се извършват в лева по банков път по
следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

БАНКА: клон/ офис: ……………..
BIC код на банката: ………………
IBAN: ……………………
Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички

последващи промени в банковата сметка в срок от 3 (три) дни, считано от момента на
промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че
плащанията са надлежно извършени

Чл.8.(1). Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български
език, в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове.
При изготвяне на разходооправдателни си документи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ задължително
вписва текста: „Разходът е по Договор за безвъзмездна финансова помощ №
07/07/2/0/00281/21.12.2017г. по ПРСР 2014-2020“, както и номер и дата на настоящия
договор”.

(2) Сроковете за плащане спират да текат от момента, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена поради липсващи и/или
некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът не е
правомерен. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения в
документите или представи допълнителна информация в срок до пет работни дни, след
като бъде уведомен за това. Периодът за плащане продължава да тече от датата, на
която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно оформена фактура или одобри поисканите
разяснения, корекциите в документите или допълнителната информация.

(3) Преведени средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
както и суми по нередности, глоби, заедно с дължимата лихва, неустойки и други
неправомерно получени средства от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се възстановяват по
банковата сметка на Община Севлиево: IBAN …………….., BIC:. ……….. код за вид
плащане: ………….. .

(4) В случай, че Сертифициращият орган не сертифицира платени от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи, констатирани като неправомерно изплатени суми,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови съответните дължими суми в срок от 15
(петнадесет) работни дни от получаване на искане за това на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с
двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове
дейности и работи, които са приети и са отразени в съответния протокол. Всички
плащания за СМР ще се правят срещу актуване и съответното протоколиране
(включително одобряването на протокола от страна на Възложителя) на действително
извършени строителни работи.
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Чл.9.2. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение
и  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 (приета по реда на
настоящия договор) на подизпълнителя.

Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от
подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го
предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 14-дневен срок от получаването му. Към искането
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията
или част от тях като недължими.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане, когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

IV ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО
ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА

Гаранция за изпълнение
Чл.10. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3%  (три на сто) от стойността на
Договора без ДДС, а именно ……… (…………………………) лева („Гаранцията за
изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на Договора. Страните се
съгласяват, че Сума в размер на ……… (…………………………), представляваща 20 %
(двадесет на сто) от Гаранцията за изпълнение, е предназначена по-конкретно за
обезпечаване на гаранционната отговорност, предвидена в Договора.

Чл.11.(1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този
Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с
индексиране на Цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите
действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените
условия на Договора, в срок до 3 (три) дни от подписването на допълнително
споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с
изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл. 12 от Договора; и/или;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или
нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 13 от Договора; и/или

3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова
застраховка, при спазване на изискванията на чл. 14 от Договора.

Чл.12. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се
внася по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Документацията за
обществената поръчка.

Чл.13.(1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова

2 Текстовете на чл.9 се прилагат, когато изпълнителят  е посочил в офертата си, че ще ползва
подизпълнител/и и частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител/и, може да бъде предадена
като отделен обект на изпълнителя или възложителя.
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гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните
изисквания:

1. да бъде безусловна, неотменяема банкова гаранция с възможност да се усвои
изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва
да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане при първо
писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил
някое от задълженията си по договора.

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30
(тридесет) дни след приключването на Договора, като при необходимост срокът на
валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за
изпълнение във формата на банкова гаранция за целия период на действие на договора
и при продължаване на срока на гаранцията по реда на настоящия договор, таксите и
други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и по усвояването на
средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.14.(1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на
застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в която
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва
да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор, чрез покритие на отговорността
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Застрахователят следва да поеме определен риск срещу плащане
на премия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при настъпване на застрахователно събитие
– пълно или частично неизпълнение на настоящия договор, да заплати застрахователно
обезщетение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като трето ползващо се лице или трето увредено
лице. Застрахователна сума (лимит на отговорност), съответно посочена в
застрахователния договор парична сума, представляваща горна граница на
отговорността на застрахователя към третото ползващо се лице или към третото
увредено лице следва да е в размер, равен на гаранцията, съгласно чл. 10 от настоящия
договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по свое усмотрение да отправя писмена
застрахователна претенция.

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30
(тридесет) дни след приключване на Договора.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на
основание за това, и всички суми, свързани с обслужването на договора за застраховка
за посочения по-горе период, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава най-късно 15 (петнадесет) календарни дни преди
изтичане срока на валидност на банковата гаранция за изпълнение или на
застраховката да удължи нейното действие. В противен случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
усвоява сумите по гаранцията и ги задържа като гаранционен депозит за изпълнение
на договора, съобразно условията на настоящия договор.

Чл.15.(1) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на
етапи и при условия, както следва:

1) частично освобождаване в размер на сумата ……… (…………………………),
представляваща 80 % (осемдесет на сто) от Гаранцията за изпълнение, в срок до 30
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(тридесет) дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно
приемане на дейностите в пълен размер, ако липсват основания за усвояването от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

2) частично освобождаване в размер на сумата ……… (…………………………),
представляваща 20 % (двадесет на сто) от Гаранцията за изпълнение, в срок до 30
(тридесет) дни, след изтичане на последния от гаранционните срокове по договора, при
условие, че Изпълнителят е изпълнил всички свои задължения по Договора и сумите по
гаранцията не са усвоени, или не са настъпили условия за усвояването им.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 7, ал. 2  от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

(3) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на
изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. Тогава
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска удължаване на срока на представената
застраховка или банкова гаранция, когато гаранцията е под формата на застраховка или
банкова гаранция.

Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се
удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое
от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено
изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от
Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за
съответния случай на неизпълнение.

Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи и пристъпи към усвояване на
Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до
15 (петнадесет) дни след Датата на писмено възлагане на дейностите от страна на
Възложителя и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение , в т.ч. когато изпълнените дейности не отговарят на
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в
несъстоятелност.

Чл.18. В всеки случай на задържане и усвояване на Гаранцията за изпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание.
Задържането и усвояването на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не
изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл.19. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение
и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет)
работни дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за
изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно
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застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на
Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 10 от Договора.

Гаранция за авансово предоставени средства3(ако е приложимо)
Чл.20.(1) При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в
размер на ……… (…………………………) лева, както е предвидено в Чл. 7, ал. 1, т.1)
от Договора („Гаранция за авансово предоставени средства“).

(2) Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, посочени в ЗОП, при съответно спазване на
изискванията на Чл.12 – 14.

(3) Гаранцията за авансово предоставени средства се освобождава до 3 (три) дни
след връщане или усвояване на аванса.

Общи условия относно Гаранцията за изпълнение и Гаранцията за авансово
предоставени средства

Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по
Гаранцията за изпълнение и Гаранцията за авансово предоставени средства са
престояли при него законосъобразно.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.22. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел

от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или
от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от
Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.23.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1). Да изпълни възложената му работа в съответствие с изискванията на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2). Да изпълни договорените строително-монтажни  работи качествено и в

договорения срок при спазване на Техническата спецификация и действащата
нормативна уредба, в това число изискванията по охрана на труда, санитарните и
противопожарни норми;

3). да заплати всички глоби или други санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
въз връзка с този договор, както и всички обезщетения към трети лица и организации, в
случай че такива бъдат наложени от страна на компетентни държавни или общински
органи по негова вина.

4). да осигури всички разрешителни, касаещи неговия работен екип, както и
използваните от него материали, машини и съоръжения, като представи копие от тях на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение и корекции в случай на писмено искане от страна на
последния.

5). Да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението, без
предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3 Текстовете на чл.20 не се прилагат в случай, че изпълнителя писмено е заявил пред възложителя, че не
желае да бъде извършено авансово плащане.
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6). Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението
на договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта
от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7). Да охранява обектите до издаване разрешение за ползване съгласно Наредба
№ 2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти;

8). Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на
строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни имоти;

9). Да актуализира застраховката си професионална отговорност в срок не по-
кратък от 5 пет дни преди датата на изтичане на предходната, както и да предостави
копие от подновената застраховка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

10). Да изпълни всички дейности по предмета на настоящият договор качествено,
в обхвата, сроковете и при спазване на условията, посочени в договора, приложения в
Техническото предложение – Приложение № 2 към настоящия договор, линеен график,
документацията за участие и законовите изисквания, строителните правила и
нормативи.

11). Своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които
създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително-
монтажните работи и други дейности на обектите;

12). Да осигурява достъп до строежа на съответните контролни органи и на
представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Консултантът, осъществяващ строителния
надзор;

13). Да влага качествени материали, оборудване и строителни изделия, съобразно
предвижданията на работния проект, както и да извършва качествено СМР. Същите
трябва да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени в
работния проект, както и на изискванията по приложимите стандарти.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното
качество;

14). Да достави необходимите материали и заготовки франко обекта, при спазване
на стандартите и условията за тяхното транспортиране. Материали, изделия,
строителни елементи и конструкции, за които няма разрешения за производството им,
се влагат в строителството, ако отговарят на международните стандарти и само след
предварително писмено съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез неговия представител и
компетентните органи (ако е приложимо).

15). Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи за произхода и за качеството
на вложените строителни материали, паспорти на монтираното оборудване и
попълнени гаранционни карти.

16). Да отстранява своевременно всички допуснати от него грешки, недостатъци и
некачествено извършени работи в изпълнението констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или
консултантът, осъществяващ строителния надзор по време на строителството и
гаранционния срок.

17). Да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и
друга отчетна документация за извършените СМР, позволяваща да се установи дали разходите са
действително направени във връзка с изпълнението на договора.

18). да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл.51
от Договора

19). Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол всички документи, които следва да изготви
съгласно действащото българско законодателство, които са необходими за въвеждането на строежа в
експлоатация, включително документите, доказващи съответствието на вложените строителни продукти
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с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, както и да подготви, съгласува с
институциите и представи на консултанта, осъществяващ строителен надзор и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при
съставяне на констативен акт образец 15 заверена екзекутивна документация, отговаряща на
изискванията в ЗУТ, когато такава следва да се съставя;

20). Да поддържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във връзка с
изпълнение на настоящия договор.

21). Да предостави възможност на компетентните органи, Управляващия орган, националните
одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската
сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на
Европейските общности, Република България и външните одитори да извършват проверки чрез
разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнението на проекта и да
извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни
документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива
проверки могат да бъдат извършвани до 3 години след приключване на оперативната програма.

22). Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор както следва: за
период от 5 (пет) години след датата на приключването на услугите по настоящия договор;

23). Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;
24). Да спазва изискванията на мерките за информация и публичност при изпълнение на

поръчката, съобразно изискванията на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за евентуални трудови злополуки
на обекта при изпълнението на работите, предмет на този договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
а) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие във връзка с изпълнението на СМР,

което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да откаже, когато е в границите на неговите
правомощия и компетентност;

б) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на извършените дейности, предмет на
поръчката;

в) да получи договореното възнаграждение за изпълнените качествено, точно и в
срок дейности при условията на настоящия договор по реда на посочения в раздел ІІІ.

(4) 4 Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на
настоящия Договор. В срок до 3 (три) 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 изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11
ЗОП. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ от
отговорността му за изпълнение на настоящия договор за обществената поръчка.

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.24.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
а) да извърши плащанията по договора по посочения в раздел ІІІ и при

съблюдаване на посочените в него срокове;
б) да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на СМР,

когато е границите на неговите правомощия и компетентност;
в) да приеме изпълнените дейности по реда и при условията на настоящия

договор.
г) да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с

4 Текстовете от ал.6 се прилагат, когато изпълнителят  е посочил в офертата си, че ще ползва
подизпълнител/и.
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уговореното в чл.51 от Договора.

(2).ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява задълженията си по договора с
присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с
добрите практики в съответната област и да изисква същото от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен преди извършване на плащане към
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши пълна документална проверка и проверка на мястото на
изпълнение на СМР за удостоверяване извършването на заявените за плащане
дейности, основаващи се на настоящия договор, всички приложения към него и/или
други приложими документи. Всяка документална проверка и проверка на място
задължително се документира и доказателството за извършването й се съхранява в
сроковете, посочени в договора за безвъзмездна финансова помощ и приложенията към
него.

(4).ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да запознае ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с условията на
договора за БФП № 07/07/2/0/00281/21.12.2017г. за безвъзмездна финансова помощ по
Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г., Мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
и да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да ги съблюдава, спазва и прилага във връзка с
изпълнение на задълженията си по настоящия договор.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
ако настъпят промени в договора за безвъзмездна финансова помощ и приложенията
към него, с цел коректното и точно изпълнение на задълженията му по него.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за планираните
от него проверки на място. Той има право, ако сметне за необходимо да извършва
извънредни проверки на място, без да уведомява предварително ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
това.

(7). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
а) да оказва текущ контрол при изпълнение на договора, без с това да пречи на

оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
б) да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни дейностите, предмет на договора без

отклонение от уговореното и без недостатъци и по начин позволяващ постигане целите
на проекта;

в) да съблюдава изискванията за качество на извършената работа.

VI. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА
Чл.25.(1) Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане

на строителната площадка, приемане на строителните и монтажните работи,
подлежащи на закриване, съставяне на междинни и заключителни актове за приемане и
предаване на строително-монтажните работи и други, се документират от
представителите на страните по договора и останалите участници в строителния
процес, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството.

(2) Извършените СМР се приемат от упълномощени представители на
Възложителя - изпълняващи длъжността „Инвеститорски контрол“ на обекта и от
Строителния Надзор. Действително изпълнените СМР се актуват съгласно
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остойностената количествена сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на база представени
количествени сметки и подробни ведомости за изпълнените работи, подписани от
всички участници в строителството.

(3) Предаването и приемането на извършените строителни и монтажни работи,
предмет на настоящия договор, ще се удостоверява с Протокол за приемане на
извършени СМР, съставен и подписан от Изпълнителя, подписан от Възложителя и
Консултанта упражняващ строителен надзор, окомплектован с подробна ведомост,
заменителни таблици, пълна строителна документация съгласно Наредба №3 от 2003 г.
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, декларации за
съответствие на вложените материали, сертификати, становища, протоколи от
изпитвания и др. приложими. Гореизброените документи, се изготвят в четири
еднообразни екземпляра и преди да се представят на ръководителя на проекта за
одобряване се проверяват и подписват от консултанта, упражняващ строителният
надзор на строежа.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да провери и подпише, респ. да укаже
коригиране на предоставените му за преглед Протокол за приемане на извършени СМР
(бивш образец акт 19) и придружаващите го документи за качеството на вложените
материали в срок до 5 (пет) работни дни от датата на представянето им.

Чл.26.(1) Преди да предаде окончателно изпълнената работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
е длъжен да извърши приемни измервания, да състави протоколи и извърши всички
изпитвания, съгласно изискванията на нормативната уредба, приложими към
дейностите по предмета на договора. Разходите във връзка с изготвянето на
екзекутивна документация, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Онончателното предаване на обекта се извършва с двустранно подписан приемо-
предавателен протокол между представител на Възложителя и Изпълнителя

Чл.27.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме обекта или отделни
СМР, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за негова сметка. До
тяхното отстраняване ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да задържи плащането на дължимата
сума.

VII.КАЧЕСТВО
Чл.28. Строително-монтажните работи се изпълняват в съответствие с издадените

строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.
СМР трябва да бъдат извършени със строителни материали, съоръжения и оборудване,
които да отговарят на изискванията на действащото законодателство и изискванията на
техническата спецификация – Приложение № 1 към настоящия договор

Чл.29.(1).При извършване на строителните и монтажните работи
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага въведените от него системи за осигуряване на качеството,
като при необходимост извършва промени в тях, в съответствие с изискванията на
проекта

(2). При извършване на строителните и монтажни работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен да влага само висококачествени материали, оборудване и строителни продукти,
определени в работния проект. Същите трябва да отговарят на техническите
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изисквания и на количествата, определени в проекта, както и на изискванията по
приложимите стандарти.

VIII. НЕКАЧЕСТВЕНИ РАБОТИ
Чл.30. Некачествени са работите, които не отговарят на изискванията, указани в

проектите, Техническата спецификация, Техническите изисквания, Инструкциите на
Производителя, ПИПСМР или действащи нормативни документи. При несъответствие
в изискванията, предимство имат изискванията за завишено качество.

Чл.31.Некачествено извършени строително-монтажни работи не се заплащат от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поправят се или се разрушават за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като
той дължи неустойка за забава, когато поради отстраняването им просрочва план -
графика.

Чл.32.При установяване на некачествено изпълнение на СМР или влагане на
некачествени материали или несъответствие на изпълненото с договорените условия,
когато това некачествено изпълнение и/или тези отклонения съставляват скрити
недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поправяне на
работата в даден от него подходящ срок. Ако недостатъците не бъдат отстранени в този
срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска заплащане на разходите, необходими за
поправката или съответно намаление на възнаграждението, съгласно гаранционните
условия, описани по долу, излишни материали, останки, отпадъци и временно
строителство.

IX.КОНТРОЛ
Чл.33.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява необходимия вътрешен контрол с цел

изпълнение на СМР, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие с
одобрения работен проект. Контролът се извършва от квалифициран и опитен в
дейността персонал.

(2).Контролът по изпълнение на СМР се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
лицето, упражняващо строителен надзор на обекта и се отнася до всички части и етапи
на строителни и монтажни работи, предмет на този договор.

(3).ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или определени от него физически или юридически лица
имат право във всеки момент от изпълнението на договора да извършват проверка
относно качеството, количеството, сроковете на изпълнение и техническите параметри,
без с това да пречат на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4).ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на този представител пълната
възможност за проверка и измерване на всяка работа, която предстои да бъде покрита
или скрита.

(5).ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при поискване от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неговия представител, да осигурява достъп до работните места,
помещенията и складовете, където се изпълняват договорените СМР или части от тях
или се съхраняват материали или строителни елементи.

(6).ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при поискване от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да осигурява съдействие за изследване, измерване и изпитване на
каквито и да било видове работа, качество, тегло или количество на какъвто и да било
употребяван материал.
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(7).Предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор и
проектанта, вписани в заповедната книга, са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(8).В случай на инструкции, получени от лице – различно от изброените в
предходната алинея, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен веднага да информира
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез неговия представител.

(9). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поръчва изследвания, изпитвания или
измервания и извън определените в договора, когато счита това за необходимо. Ако
изследването, изпитването или измерването по предходната алинея докажат
правомерното използване на материали и/или точното изпълнение на работите,
разходите се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В противен случай разходите са за сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(10). Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ реши въз основа на провежданите проверки, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълнява работите съгласно одобрения график,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предприеме стъпки, необходими за подобряване на
напредъка на работите, включително тези изискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без
допълнителни разходи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

X.ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Чл.34.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите

недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове.

(2). Гаранционните срокове на изпълнените строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти са в съответствие с разпоредбите на Наредба № 2 от
31.07.2003 година за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти на Министъра на регионалното развитие и
благоустройството.

(3). Гаранционните срокове за монтираните технически средства и съоръжения
съвпадат с дадените от производителите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да гарантира
нормалното функциониране на доставените и монтираните от него
съоръжения/оборудване, при спазване на изискванията и условията, описани в
гаранционната карта, съгласно гаранционните условия на производителя.

По време на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява за своя сметка
всички възникнали недостатъци и подменя безплатно всички компоненти, които се
окажат дефектни в резултат на некачествен монтаж или на лошо качество.
Гаранционното обслужване трябва да се осъществява от квалифицирани специалисти
при спазване предписанията на производителя и нормативните изисквания.

(4). При констатиране на скрити дефекти и недостатъци в рамките на
гаранционните срокове, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати представител на място до 24 часа от
получаване на рекламация за уточняване на причините, евентуалното време и срокове
за отстраняване на дефектите, като за направените констатации и поети задълженията
страните подписват протокол. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати
представител до уговореното време или откаже да изпрати такъв, без да посочи
основателна причина, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя едностранно протокол, в който
отразява направените констатации и определя срок за отстраняване. За съставеният по
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този ред протокол се счита, че същият се приема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без възражения
и му се изпраща за изпълнение.

(5).ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 5 (пет) - дневен срок, считано от датата на
подписване на протокола по предходната алинея да започне да отстранява дефекта.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани появилите се дефекти и недостатъци за своя
сметка в определения срок.

(6). Ако в рамките на гаранционните срокове се появят скрити дефекти и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да ги отстрани в необходимия срок или не се яви за
подписване на протокола, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право сам да отстрани дефектите и
недостатъците и/или да покани друг изпълнител за отстраняването им. Заплащането на
работите става за сметка на предоставената по този договор гаранция обезпечаваща
изпълнението му. Ако стойността на извършените разходи надвишава размера на
гаранцията за изпълнение на договора или същата е изчерпана, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
възстановява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разликата в седемдневен срок от получаване на
писмена покана. В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови доброволно
разликата, включително когато гаранцията за изпълнение на договора е изчерпана,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ реализира претенцията си по общия исков ред.

(7).ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърля на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ безвъзмездно всички
права по гаранции, превишаващи по срокове гаранциите по предходните текстове,
получени от неговите подизпълнители, доставчици или производители във връзка с
изпълнение предмета на договора.

(8). Гаранционните срокове текат от деня на въвеждане на строителния
обект/строежа в експлоатация.

(9) Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което
строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване.

ХI. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.35. (1) При забава в изпълнението на задълженията по този Договор,

неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и
едно на сто) от Цената за съответната дейност за всеки ден забава, но не повече от 10 %
(десет на сто) от стойността на съответната дейност.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи предявената неустойка от дължими
плащания по договора.

(3) При неотстраняване на появилите се дефекти в рамките на гаранционния срок,
по настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените
разходи по отстраняването им, доказани с финансово-счетоводни документи, както и
неустойка в размер на 10 % от тяхната стойност. В този случай Възложителя може да
пристъпи към усвояване на наличната гаранция, обезпечаваща гаранционното
поддържане.

Чл.36. В хипотеза на пълно неизпълнение предмета на договора от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ връщане на всички авансово
платени суми по договора, както и неустойка в размер на 10 % от общата стойност на
договора. Възстановяването на дължимите суми и неустойката се заплащат от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 дневен срок, считано от датата на получаване на покана за
доброволно изпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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Чл.37. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от
Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от
Стойността на Договора.

Чл.38.(1) Във всички случаи на прекратяване на договора и независимо от
причините за това, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи възстановяване на платените му авансово
суми, когато е приложимо, по договора  при следните условия, и както следва:

1) в пълен размер, когато няма извършени и/или приети работи по договора,
съгласно условията на договора;

2) в размера, представляващ разликата между стойността на действително
извършените и приети работи по договора, съгласно условията на договора и
стойността на извършеното авансово плащане, когато аванса е в по-висок размер;

(2) Възстановяването на авансовите суми, когато е приложимо, се дължи от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ незабавно, на датата следваща датата на прекратяване на договора
по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в чл. 8, ал. 3 от настоящия договор.

Чл.39. (1) Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава
правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за
понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор
неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

Чл.40.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря за щети или понесени повреди от
персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители през
време на изпълнение на договора или като последица от него. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не
може да иска промяна в стойността на договора или други видове плащания за
компенсиране на такава щета или вреда.

(2).ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичаща от искове или жалби,
вследствие нарушения на нормативни изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
неговите служители, лица подчинени на неговите служители, или в резултат на
нарушение правата на трети лица.

(3) Страните се освобождават от санкции за неизпълнение на задълженията си по
този договор, ако причините са предизвикани от непреодолима сила по смисъла на
чл.306 от ТЗ (Търговския закон). Страната, която се позовава на непреодолима сила е
длъжна да представи на другата страна документи, които да доказват това и да уведоми
другата страна в срок до 7 (седем) дни след настъпване на такива обстоятелства със
Сертификат от БТПП.

ХII. ЗАСТРАХОВКИ
Чл.41. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще носи пълна отговорност за изпълняваните от него

и подизпълнителите му (ако има такива) дейности от датата на подписване на договора,
до деня на изтичане на гаранционните срокове за строежа. В случай на повреди и щети
поради някаква причина, възникнали при изпълнение на работи по строежа, или при
части от тях, или на неговата механизация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ги отстрани за своя
сметка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще обезщетява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговия персонал, при
претенции за щети или смърт, претенции за загуба или повреда на каквато и да е
собственост, извън собствеността, представляваща част от строежа, които претенции
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могат да възникнат при или по повод изпълнение или неизпълнение задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за всички застраховки и обезщетения по
отношение на своя персонал и собственост.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа валидна застраховка за
професионална отговорност в строителството по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, и посочените в
ал. 3 застраховки за периода на изпълнение на поръчката и да представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при поискване всички застрахователни документи в оригинал и да го
уведомява за всички обстоятелства относно изпълнението на задълженията си по
застрахователните договори.

(5) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за поддържане на застраховките по предходната алинея до
подписване на Констативен акт обр. 15, той може да спре всички плащания, които
дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до отстраняването на неизпълнението или да заплати за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ застрахователните премии, като удържа платеното от
текущите плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за застраховането на неговите подизпълнители
в съответствие с този раздел.

ХІII. ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл.42.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира незабавно

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникване на всякакви обстоятелства, които биха могли да
попречат или да забавят изпълнението на договора.

(2).ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да спре временно изпълнението на договора изцяло
или отчасти, ако възникнат извънредни обстоятелства, които правят продължаването
му прекалено трудно или рисковано.

(3).Всяка от страните е длъжна да направи необходимото, за да сведе до минимум
срока на спиране на изпълнението и да го възобнови веднага щом обстоятелствата
позволят това, като незабавно трябва да уведоми другата страна за тези си действия.

(4). Извънредно обстоятелство е всяка непредвидена извънредна ситуация или
събитие извън контрола на страните, която пречи на която и да било от тях да
изпълнява някое от своите договорни задължения, възникването му не може да се
отдаде на умисъл или непредпазливост от тяхна страна (или от страна на техни
представители или служители), не е възможно да бъде предвидена при спазване на
принципа на добросъвестността и се окаже непреодолима.

(5). Дефекти в оборудването или материалите, или закъснения в предоставянето
им на разположение, трудови спорове, стачки или финансови затруднения не могат да
бъдат използвани за позоваване на извънредна ситуация.

(6) Страната, изправена през извънредна ситуация информира другата страна
незабавно, като посочва естеството, вероятната продължителност  и предвидимите
последици от проблема, и предприема всички мерки за свеждане до минимум на
евентуалните вреди.

(7) Временното спиране на изпълнението на договора се удостоверява с
двустранно подписан протокол за спиране, в който задължително се описват
конкретните обстоятелства, наложили спирането на изпълнението.
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XIV. ЕКИП ОТ ЕКСПЕРТИ
Чл.43. (1) За изпълнение предмета на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

осигурява екип от експерти, посочени в офертата, неразделна част от този договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да заменя лицата по ал.1, посочени в офертата
му, без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя инициатива предлага смяна на ключов експерт в
следните случаи:

1. При смърт на експерта;
2. При невъзможност на експерта да изпълнява възложената му работа, поради

болест, довела до трайна неработоспособност на експерта;
3. При необходимост от замяна на експерта поради причини, които не зависят от

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. Когато експертът бъде осъден на лишаване от свобода за умишлено

престъпление от общ характер;
5. При лишаване на експерта от правото да упражнява определена професия или

дейност, пряко свързана с дейността му в изпълнението на настоящия договор.

(4) В случаите по ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено
уведомление, в което мотивира предложението си за смяна на експерта и прилага
доказателства за наличието на някое от основанията по ал. 3. С уведомлението,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага експерт, който да замени досегашния експерт, като новият
експерт трябва да притежава еквивалентна квалификация като тази на заменяния
експерт и професионален опит, не по-малък от неговия.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приеме замяната или мотивирано да откаже
предложения експерт. При отказ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме предложения
експерт, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага друг експерт с ново уведомление по реда на ал. 4.

(6) Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на експерта, са за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) В случай, че даден експерт не е сменен незабавно и е минал период от време,
преди новият експерт да поеме неговите функции, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да назначи временен служител до идването на новия експерт, или
да предприеме други мерки, за да компенсира временното отсъствие на този експерт.

ХV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.44.(1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на срока на Договора.
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което

обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 5 (пет)
дни от настъпване на невъзможността:

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без
правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното
лице е установено;

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
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(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или

ликвидация – по искане на всяка от Страните.
3. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената

поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е
могъл да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване
на обстоятелствата

Чл.45(1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение
на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с
последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез
отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и
определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска,
когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на
изправната Страна.

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 15
(петнадесет) дни, считано от Датата на писмено възлагане от страна на възложителя;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на дейностите за повече 15
(петнадесет) дни.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за
изпълнение на поръчката/Техническата спецификация и Предложението за изпълнение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се
изпълни непременно в уговореното време.

Чл.46. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от
ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването
на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Чл.47. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване
на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за
извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите
плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на дейностите, с изключение на такива

дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички строително-монтажни работи

изпълнени от него до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са

собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във
връзка с предмета на Договора.

г) Да предаде цялата строителна документация, машини, съоръжения и
материали, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е заплатил.
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Чл.48.(1). При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е
длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения
ред дейности, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
неусвоената част от авансово предоставените средства (ако е приложимо). Когато
прекратяването на Договора е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи и законната
лихва върху частта от авансово предоставените средства, подлежащи на връщане, за
периода от датата на прекратяване на Договора до тяхното връщане. (ако е приложимо)

(2) При прекратяване на договора договорените гаранции за успешно
завършените работи се запазват, като за целта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава Гаранционен
протокол.

XVI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл.49.(1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор,
използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните
дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои
понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в
Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на

Договора

Спазване на приложими норми

Чл.50. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите
подизпълнители е длъжен/са длъжни да спазва/т всички приложими нормативни
актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и
в частност,   всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната
среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или
разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно
Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл.51.(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:
обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или
финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права
от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. 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.
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(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.

Публични изявления

Чл.52. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения,
да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с
извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на
данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което
съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Прехвърляне на права и задължения

Чл.53. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и
задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна.
Паричните вземания по Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат
прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения
Чл.54. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения,

изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с
изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл.55.(1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение,
причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има
значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава
към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.
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(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима
сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да
намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата
страна в срок до 5 (пет) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в
какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението
на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на
свързаните с тях насрещни задължения се спира.]

Нищожност на отделни клаузи

Чл.56. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или
неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима
клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.

Уведомления

Чл.57.(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: ………………………………………….
Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: ………………….
Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….

(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
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другата в писмен вид в срок до 3 (три) 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 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Приложимо право
Чл.58. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички

произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и
задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Разрешаване на спорове

Чл.59. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него,
включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване,
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на
празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще
се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще
се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри

Чл.60. Този Договор се състои от … (…) страници и е изготвен и подписан в 3
(три) еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя и два за Възложителя.

Приложения:

Чл.61. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните
приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;
Приложение № 2 – Предложение за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 4 – Списък на членовете на ръководния състав, които ще
отговарят за изпълнението;
Приложение № 5 – Гаранция за изпълнение;
Приложение № 6 – Гаранция за авансово предоставени средства (ако е
приложима)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛ:

……………………………… …………………………………




