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w"",9L..Q8...2017 r.,:a rp. llonoao, uexsy:

OEIIIIIHA nOnOBO, clc ceAarrr{ue r aapec Ha ynpaBneHne rp. flonono, yl.
,,A.nercausrp Crarr.r6o.nuficrr" .l\! I, EyJICTAT 000875856, Hsu. Hovep no .ll.{C
8G000875856, 're.n.: 0608 40234, rlarc: 0608 40024, e-mail: ob_porachki@popovo.bg,
HHrepHer crpanuua: httlt://www.oonovo.bey'be/. flpeAcraBrrrmga or A-p JIrc.[Mxn ,(uunrpon
BeceanHos - KMer H flenra ,(urrrxrposa EoxuroBa - fraseu cqeroBoaxTeJr xa o6usnara,
HapHqaHa 3a Kparxocr Bb3JIOXI,ITEJI, or eAHa crpaHa
lt
,TEPMHKC EC" OOA, cbc ceAaflHUIe tr aApec Ha yflpaaneHue: rp. llatapaxux, y,r.

,,AHre:r KrH.reg" )lb 16, er. l, an.4, EHK/Eyacrar 112524570, re:r.: 034,14 55 33, e-mail:
termix_es@abv.bg, npeacraaaeBano or ,(nuurrp I-o.res - HapsqaHo 3zl r(parxocr
H3IUIHHTEJI, Ha ocHoBaHHe ql. ll2, al. I or 3axora m o6uecrgexure roprrrxlr H B

u3rr:6rrHeHne Ha peureHHe Ns 3-17-580/24.07.2017 r. Ha KMera sa o6uuua flonogo :a
oflpe.qencHe Ha H3n],'rHHTeJr 3a oEulecrneua nopbqra no qn. 20, aa. l, r.l, 6. ,,a" or 3OII c
npe,qMer: ,H3nu.tnenne fla crporreJruo-Morrrax[[ pa6our ra ctrrrpsae, BBBe2{aaHe Ha
eneproc[scrsBaq[ MGpKH n o6norraane Hr crprAnrrs Sona Ha IIICC ,Hnro.na
Ilymrapoat rp. Ilonono rro loroBop ra 6elstruecaaa Qrnancoaa nouoq .ltl!

BGl6RFOm0l-3.002-0037-C0l no npoerr,Ilo4o6praaue na oGpeeonare.nrarl
uuQpacrpyrrypa na [IpoQeclo[rJrxa rnrinatns no ceJrcro cro[arrcrBo ,,Huro.nl
llymrapoa' rp, [ouoao', rro [poue,rypa 3r [pe.rocraaflHe ne 6erarlug3aua rfixnaxcoat
nonoq .l\E BGI6RFOP00I -3.1X)2 ,floarpera ta npoSecuoxaanuTe yqrirnqr B
Peny6,rrre Etrrapnl', Sxraxcxpan or oneparnBxr rrporpaua ,,pernorr B prcr€rx
2014-2020, crQrnarcnpaxa or EC xper EOPP" ce crsloqr.! Hacrorr{rrrr AoroBop 3a
u3rrbJrHeHHe Ha crpoHTenHo-MoHTaD(HH paEorn npu cre.qHttre ycnoBur:

I. TIPEAMET HAAOTOBOPA
{,r. l. B}3IIOXHTEJITT Bb3JrarA a I,I3IIbJIHHTEJUIT npueua aa n3n}rrHu! cpeuy
OnpeleneHoTo B AoroBopa B63Harpiul([eHHe, o6uecrseHa nopbrrKa c [pe,qMeT ,ltlnr.nxeuxe
Ha crpoHTCJIHo-MoHT&rH[ pa6orx ra ctltltpane, BLBez([aHe Ha eHeproc[ecrraau[
MepKE rr o6xoarslxe Ha crpaarrnf, Qona ua IIFCC,Hnro.na llymxapoa. rp. Ilonoro
no roroBop rr 6el$rnersxa Qxrlncora nouoq .lE Bcl6RFom0l-3,002.0037-c0l no
npoerr ,Ilogo6prnaxe ru o6paronare.nuara uxspacrpyrffypa na llpo{ecxoHa.nxa
rlMnr3ns rro carcro crorrrficrBo ,Hxxo"ra llynrxapoe, rp. [onooo", no flpouerypa 3a
npeAocraBcne H! 6etatrlreraxa rfixHaHcoea nouoq ]f! BGl6RFOp00t-3.002
,,Iloaxpena ra npoQecnona.lnrre yqnflriqr a Peny6;rxre Brlmpxr,, exnercxpan or
orreprflrBur flporpsui ,Pernonu B prcrerr 2014-2020., cosnnawcxpare or EC xper
EOPP'.

"Tolt doryNE n e cotudl,. c N.vxut,- Ba.qEon t**,r#o#H-r-r*3?€01 no ryocrr.fiorooprlar Hr o6p@o68nrrrr
trH4paEykrns x! npo0rcxotraJtfl! r rr(tn tro caJtcro cmmrtcno.Hxr@Jta llyutopor; rp. nonoeo-, *oanao ce iulecnaa c
$uoncwna adqan Ha O*pEsano tgo24xa ,,peanovu c pctex , 

2014-2i)20 2.: c$;agry,fl od E pEkxu, c,bro3 V)c,Er@nbxut fuxd t peaodanxo @nu. lttuns olrarqx@D a drwrw eno ro ryb**ornnna o ,ai oi ofurtxa none u
qn, ,fiKa,r,u dcirdwtcn*o Ha Noxa & e c|(;urrg,, re noat b9,uet d ori4&@ $t4a mono ooxuutp ta Ecpotcicxul *ot u

lnpananqu qat xa OIPP 2011-2020 2.".
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Ir. cpor HAAoroBopA. cpoKoBE 3A H3BbplrrBrurn ua4nfiuocrr,ITE
tl.r. 2. (l) Hacrosrqnrr ,uoroBop BJrH3a B clrJra or aarara Ha noarrr.rcBaHero My or aBere
crpaxr{ ri nplKrtroqBa c u3BtplrrBafiero Ha nocJle.qHoro aefic,raxe, cB}p3ilxo c npeAocraBcHe
HA YTOBOPEHIT' Pe3YNTAT llNH OT U3BbPIIIBAHETO HA NOCJIC.(HOTO ALJIXIIMO NJIAIUAHE . B

3aBHclrMocr or roBa xoe o6crogreacrBo HacrtnBa rrocJle.[Ho.
(2) Cportr Ha aoroBopa e flepuoabr or BpeMe, cqrrraH or Haqarxara rara Ha aoroBopa ao
H3nUIHeHfiero Ha BcHqKu 3a,alJlxeH}l, no Hero, BKrrroqETeJIHo rapaHuHoHHrrre 3aAErxeH[c,
(3) Cpomr 3a rrtrrLrruenrre Ho crpoETe[[o-MoBTarm[TG pe6orn, B ctorBercrBne c
Jlusefinur rpar[nx :a [3rrurHeHHe xa Aef,uocurc or rrpeAMera Ha flopbqKara, Br3Jrr3a Ha
120 (cro r.r anaaecer) KaneHAapHu.[HE, cruraHo or.rlarara Ha noArr]tcmHe Ha nbpBr, no
apeue llporoxo.n 3a orKpuBaHe Ha crpo[TenHa ruoqaar(a H onpe.uenxHe Ha crporrreJlHa
tu'uua i HllBo Ha crpo€xa (flpr.uoxenue Jlb2 rtu \n.7, ut.3, r. 2 or Hapea6a J,{! 3 or 3I
rclu 2003 r. 3a cbcraBtxe Ha arroBe H rlpororonlr no Bp€Me na crpourelcrnoro) u
npHKJIrcqBa c6c clcraBflHero Ha [ocreaHH, rro BpeMe Kogcrarxrex aKT 3a ycrarroBrMHe
roAHocrra 3a [pHeMaHe na crpoexa (vacr, ETan or uero) - flpuloxenne ],lb 15 rru.ur. 7, an.
3, r. 15 or Hapea6a M or 3 l roaa 2003 roaxxa.
(4) Cponr e o6ocHosaH c nplrnoxeH B npoueAypara r,r rpner or Bb3JIOXHTEJUI JIuHeen
rpaOrrr 3a H3[aJrHeHle na .qef,xocrxre or npe.qMera Ha o6uecrnenara rIpbrrK4 rof,ro e
Hepa3aelHa r{acT oT HacTorrqut aoroBop.
(5) Cporrr Ha AoroBopa Moxe aa 6r4e y4rnxaaan, lro rrpartnHlt Ha Herrpeo.qonaMa cri:ra
u/nml xenpeAsu.4eHr o6srorrercrBa, He3aBr{ceurr or Bojrrra na H3IIbJIHI4TEJUI, xarro n
npn Apyru ycnoBn, flpeaBuAeH[ s qn.l 16 or 3Ofl, KaKTo H B cnfraflre, npeaBu.qeHn B

HacTorulHt .qoroBop.
(6) Brr ncuvxr cnyqau no flpeaxoAHara ar[Hec ce ctcraBs .(onraunreano cnopa3peHue
3a y,utJrxaaaHe Ha cpoKa Ha AoroBop4 flpororoa 3a ycranoBrBage Ha [pHqHHHTe,
rloaxpefleH c aorcy]deHTu or KoM[ereHTHu opraurr, yAocroBepsBaruu oEcrorrelcrnar4
HiuroxgnH yAt:rxaBagero Ha cpoKA (aro HaflprrMep: AaHHU or Haquoxaasnr HHcrr{Tyr rro
MeTeoponorx, lr xHAponorn,I u .qpym noAxoarrrlH,
(D BBIOXHTEJUIT Moxe ra roucKa or I43IIJIHHTEJUI BpeMeHHo .[a cnpe
H3nHIHeHHerO Ha AeEHOCTHTe IIO rOrOBOpa S Crryrafi Ha BpeMeHHo cnHpaHe n3[EJrHeHnero
Ha 3a,qbrxeHHf,Ta or crpaHa na YnpasaraauHf opraH no .{oroaopa :a 6esnrsueg.4Ha

SnuaHcora noMorrl rto Ofl ,,Peruonu n pacrex" 2O|4-ZOZO r. B rosu cnyqafi, 3a nepuo.[a,
nper xoft'ro H3nGJrHeHHero e cIIprHo, Bb3JIOXHTETIT ue graxu BL3Harpol(AeHHe xJltl
o6eguereHue na H3IIbJIHI4TEJLfl .

III. IIEHH I{ HATIIIH HA IUIAIIIAHE
rln.3. (l) o6qara ueHa 3a E3[6Jrr{eHHe Ha floprqxar4 crruracHo Ilexonoro flpearoxeHHe Ba
H3nbJIHHTEJUI,BbMlr3a sa: 773 979.75 /ceaeucrorun ceaeM,qecer tl TpH xgn .(H
,4eBercroruH ceAeMAecer r, .[eB€T lena n 75 crornnm/ rs. 6e3 sxr. [],\C utm 9ZB 775.70
/AenercroruH aBaAecer H oceM xHJrrAr ceaeMcrorHH ceAeMAecer t,r rrer JreBa n 70 crornxpr/
re. c sx,r. ,[.4C.
(3) Ilexara nocoqeHa a al. l, e r[uxcupana (xpafixa 3a BpeMero Ha H3n6JrHeHHe Ha

.{ororopa).
(4) (euara no aJrHHe, I e :a ur;Iocrxoro u3BrpuBarre xa AeiHocrnre H Brs[oqBa Bcr{qKH
flpeKu H HenpeKH panxoAlr, seo6xoaxun 3a H3nHrHeHHe na AefiHocmre or npeAMera Ha

"Toru do,gNexm e c-6 bdeH. anumnr xa,46oL* 
"o"*ro**@ffi-0037{01 

no npocrr -no.!o6pr!l€ Ha o6palosrrrn1sr.
[H0pa6pyrrr?a Ha flpooactrofil,lo rfi,{H&rt|r ,ro ca]rcio cronar|qmo 

"Hllrona 
nyurapor;' rp. nonoeo'., *i-o n *rr4""^uu c

_ouxa\co&mo nodxpena w onepmnxo npo.pua ,,Pe?uo$, e pcnex 2otl-zozoe., cqiuo,*uwra oa EawrEircxut ca,to? \pe,
Esponeian r ooxd fr petuoxauo w1anv. Ilwona o ?qopr@ tu cra.op)alr,xrlr,mo,a nj1aurotlorro 

"",o; on o6qwa llonoao u
npu xuxax&/ &no'oPtcDtat' He 'v,.\, tu cevc,ut'e' w 
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aoroBopa. I{euara no.Erexu Ha rrpoMsHa flpH r{3MeHeHle Ha.uoroBopa Ha ocHosaHxe qn. I 16
or 3Ofl, Karro u B cnyqalre rro rul. 37 n .rn. 38 or sacrorun, AoroBop.
(5) Eannxqssre rlegn 3a H3n6JrHeHHe Ha crporrrenuo-MoHTalgu pa6oru, nocovexn n
KoJrsqecrBeHorrof,xocrnara cMerr(a Ha H3IbJIHI4TEJIJI He noane)Kar Ha rpoMrHa n ca
r[opuupaxu flpn cJre.uHr.rre eJreMeHTH na qexoo6pa:ysaHe, or[epupaxu or H3IIbJIHHTEJUI:

l. {acoga cranxa - 3.00 lnlr.vac;
2. ,{onrlxxre.rrxn pa3xoAn nrpxy rpyaa - 90 %;
3..{onuunreaxn panxo4r Btpxy Mexanr{3arlntra - 7 o/o;

4. ,(ocranno-cxraaonu parxoax - 5 o/o;

5.fleqar6a-8%.
(6) Ilpou*ra Ha KonnrrecrBara Ha.qarleH rug pa6ora He e npernocraBxa 3a npoMrna Ha

eJIHHHqHara qeHa 3a ro3l,t nna pa6ora.

(7) Ounaucupansro 3a H3rlrrrHenlre Ha noptqr(ara ce ocbrrlecrBrBa no npo€Kr na O6qusa
flonoso: BGl6RFOP001-3.002-0037,,lloao6proane na o6paroaareluara xnQpactpyrrypa
na llpor[ecnonarHa ruMHanrrt rro ceJrcKo crorrancrBo ,Hnroaa llyruxapon" rp. flonoao",
Sunancupan no .{oronop 3a rrpeaocralrue Ha EegerguesaHa $uHaucoBa nouorq }lb
BCI6RFOP00I -3.002-0037-C0l no Oneparxnaa nponpaMa ,,Peruona n pacrex.. 2014 -
2020 r.,crQxxaacupana or Eeponeficxrx ctro3 rrpea Eaponeficrxx r[oua ra perxoHanHo
pa3Bnrue, rpoqeaypa 3a arpercrHo npeaocraBrHe BG I 6R-FOP00I -3 .002 ,,floarpena sa

npo$ecrouaannre frunnula B Peny6lnxa Errrapxr"
rla, 4, (l) Bb3IOXHTEJITT 3arnerra ua H3IIbJIHHTEJUI crofixocma Ha H3BrprrreHrre
aefiHocrtt or [pe/IMera Ha ,EoroBopa no cJre.[Hara cxeMa:

l. Anancono trnrrllane B pa3Mep na 30 (rpraecer) npoqerra or crof,socrra na
.uoroBopa. H:nraua ce B cpoK ao l0 /aecer/ KajreHAapHr{ AHx cne,q nltcMeHoro yBeAoMneHr.re

or crpaga Ha Br:roxu'rerc 3a Haqalloro Ha [3nRJIHeHHe ga aefixocrure npeAMer Ha

aoroBopa s npeacraBrge Ha $arrypa.
2. MoqArnHg rutaqrntrs - Btgloxure.nm 3arurarrla noeranHo ua Hgnrlnnrelg

crofisoctra Ha arcryBaHnTe u geficrnnrelgo r.r3BlprrreH[ Ae HocrH, IIrarrrMH n cpor 4o l0
(aecer) raren4apHn AHrl BE3 ocHoBa H cneA [peAcraBrge Ha cneaHure Aor)ateHTr.r:

l. tlo4po6ua Korur{ecrBeHo-crofigoctga cnrgrxa. Ha H3nbJIHlreJrr ce 3an:rarqa 3a
csorBerHoro KoJr[qecrBo It3B]pIIIeHa or Hero pa6ora c]rnacHo flocoqeHara or Hero B

KoJlnqecrBeHara-crof,uocrHa cMerr(a e.rIHItH*ra ueHa 3a Bctxa no3uur{x c ueJI
yaocroBeprBaue saqusa na o6pa:yeane xa crofinocrra Ha pa3xoAuTe;

2, flporoxolu ga .(eficmxreluo H3Bbpurenr{ rl noAJrexautu Ha 3arrnaJrlane BHAoBe

CMP, cmrasex or H3IIIJIHHTEJIJI u noanncax or Bb3JIOXHTEJI, H3IIIJIHHTEJI s
Koxcynraar - crpoHrereH Ha,u3op Ha o6erm. flpeacraar c€ Ha xaprueH H eneKrpoHen
Hocrren (MS Office Excel rurs exruaaletr)

3. Arroee H npororo:rr no Hapea6a Jrlb 3 or 31.07.2003 r. ua Mnnrcmpa xa
peruoHilJlHoro pa3B[T[e u 6aaroycrpoficrBoro 3a cbcraBtHe Ha arooBe H rrporoKojlr no
BpeMe Ha cTponTeJrcTBoTo;

4. CepruQxxaru r.r aerurapauxr 3a ctorBETcrBHe Ha MoxeHETe MarepuaJrx, o.qo6pexx
c nporoxon or crpo[TeJrHrn Haa3op, aBTopcxl, Ha.rl3op u Ba:aoxurelr;

5. Orqer 3a octulecrBeH aBropcxr{ Haa3op BEpxy peanHo H3nLJrHesa CMp,
ycrttgoBeHu cbc ctorBErgr{re AoKWeHrrr cruracHo Hapea6a Ne 3/31.07.2003r.

6. Opxrrnanna Aaxt.rua Qarrypa m oao6peHam cyua no flporoxoJr4 l(orro ce E3aaBa
or r3n6JrH[TeJu cneg npneMaue Ha tt3BbprrreHrl AefiHocrx or crpaHa Ha Bt3JIoxHTeJIt.

''Toru doryt exa e .ntub, c pxruw w ,tlEoII M* tffi#*3?-co r no opoerr -nomdprrarc Hs o6parosaplgara
{HQ0scrPynyp! Hr npooEcnoHar{a r iantrrr no ca, cxo cronassnro .,H&oni nyur4o!- rp. llorcso", xoimo cz mqecmat(r, c

-Ounohc@ttu 
noatgDena xo OrreryDn/c\a nryN)yo ,,Pearo,tu s pcrr4x ' 2014-2020 z_, c@rixaxatpna om EaFo*ixxae a,a, \F,

EcPoreiaos $ortd t pezuoxanto FtumuA l/tnno omzxqxea n ctdtp.xanueno xa 46nxaltono ce xcN.i oa O,atta llont&o u
nPu wmx@t&do'ttc,cmea*".* *oulll#,fr,xgtr;fitrfrrfif!9.y,*o"*"*n"n xo EapaEarcn/,.tto?u

-KPETUOHH B PACTEX
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7. A-Ba[coBoro lrnar.qa,e ce noftrcrBa" qpe3 np,,cfla,[a,e Ha fipofloprytoHarr,r{ cwu or
Mex,qHHHure llrrerrlerrHJrra rru H3IIbJIHIITEJUI ,qo pa3Mepa Ha llon]^IeHoro aBaHcoBo
nnaqage. AsaficoBoro nnauaue ce npucrlaaa u3rlrno or AbnxHM[Te Me)N(ar HHH rrnalqagut.

3. oronqareJrHo nratrtane B pa3Mep Ha ocraHaJlara rracr or aoroBopexfiTe n peanHo
rlnraxexu 4ef,uocrlt, Kosro ne uoxe aa 6rAe [o-MaJr(o or 20 (4nqAecer) na cro or I{exara
3a u3rrbJrgeHle ua,{oronopa" 6eg gKn. ,{,(C. I4rarpuraa ce B cpor Ao l0 (aecer) (uregAapHr{

AHX CJIeA nOArrUCBaHe Ha rIOCJIeArrUt rIO BpeMe Konc,rarugeg arr 3a ycraHoBxBaHe roaHocrra
3a [pHeMaHe Ha crpoexa (vacr, eran or aero) - flpu.rroxeaue ]ib 15 rru u1.7, u1.3, r.l5 or
Hapea6a Ne3/2003r. ga crcrasrxe Ha arffoBe r{ nporoKon}r rro BpeMe Ha crponTencrBoro, Bb3
OCHODA tl CICA NPCACTAB'ITE OT TI3IIBJIHHTCJI' HA B!3JIOXI{TEI' HA CNEASIITC AOTYUEHTIT:

l. floapo6xa ronuqecrBeno-crofiHocrHa cMerKa;

2. llporoxolr.r :a Aefigrsttreauo rr3BEpEeHH u rroanexaqrl Ha 3arlJlalqarre BHAoBe

cMP,crcrasea or H3IIbJIHHTEJLfl r noanxcar or B}3JIoXHTEII, H3IIbJIHHTEJI x
Koncyrrraur - crpolreneH HaA3op Ha o6erra. flpeacrasr ce Ha xaprrreH H eneKrpouex
Hocr.rreJr (MS Offrce Excel u;rr exruraneur)

3. Arrone lr [pororonx uo Hape46a Ns 3 or 31.07.2003 r. ua Mnuucrrpa xa
penroHanHoro pa3BHTrre n 6aaroycrpoficrBoro 3a cLcraBrHe Ha a(ToB€ tl fiporor(onu IIo
BpeMe Ha cTpoHTencTBoTo;

4. Ceprurluxaru rr ,qerrrapaq[H 3a cborB€TcrBse Ha BJroxeHrrrE MarepraJru, o4o6peau
c rrporoxon or crpoHTenuu, Haa3op, aBropcru, Ha[3op rl Brrlolrcrrea.r;

5. Orqer 3a ocrt{ecrBeH aBTopcM Haa3op Bapxy pennHo H3rrurHenn CMp,
ycrauoBeHr.r cbc crorBerHlrre AorcyueHTu c]rJracHo Hapea6a Ne 3131.07 .2003r.

6. Opnnrnalna gaxrwra Qarrypa ra oror{qareJrHara crofixocr Ha.(ar)s{Mara cyr(a.
(2) or oronvarengoro rrrIatllaHe ce [pncnaAar BcllqKr cyrrru sa Heu3BtprrreHn cMp u
HarmcJrer{E ueycrofixu, n clytafi qe l.rMa raxllsa.
(3) B onucarenHara rracr Ha Bcrra Qarrypa cneam aa 6r4e uanncau cJreaHH, r€Kcr:
,,Parxoatr e rro AoroBop ga 6ersrsuegaga noMorrl .11&. BGl6RFOP00l-3.002-0037
,,floao6prnaue na o6paronarenxara nnQpacrpyKrypa Ha llporlecnouarua n{MHa3r{fl no
cellcr(o croraHcrBo ,,Huroaa flyurrapoB" rp. Ilonono" no OIIpp 2014-2020 r".
(4) Pa:naauraxero rrpfi n3rrbJrgeHrifio Ha AonoBopa ce ocbrrlecrBrBa .qo pa3Mepa Ha
ocHrypeHHre cp€acTBa.

(5) Cpoxoaere 3a rnarqase no al. I ce crrpar, xoraro H3IIbJIHHTEJUIT 6rae yseaoueH,
ve Qarrypara My He Moxe .qa 6rAe rurareHa, rrf, raro cyrr(ara He e ArJrxHMa rropaarr
nfincBaluu r/rur xeroperrul flpfl.qpyxxrenHr{ AoKyMeHTH nJrH HruIH.IHe Ha .qoKa3areJrsrBa,
rre pa3xo,(br He e rrpaBoMepeu. H3IIbJIHHTEJUIT rpr6na Aa AaAe pa3rcHeHHr, Aa HarrpaBr.,
u3MeHeHr{, Hnn flpeacraBrr aorrbJrHsreJrHa nnr[oprrraqur, cJlea xam 6rAe yseaoueH 3a roBa.
flepuo4rr ra uaqaue rrpo.qurxaBa Aa rerre or Aarar4 Ha rocro Bb3nO)Ifl{TEJUIT nonyru
npaBxnxo r[oprrryanpaxa Qarrypa ru rtoacKituure pa3rcHenur, r(opexql{u wM
aoflbJrrr]rreJlHa Hu$oprrraunr,
(6) flaatllafin.rra no Hacrorrrlur aoroBop ce ocrulegrBxBar B neBa, qpeg 6axxor npero4 ot
Bb3JIOI0'ITEJUI ro nocoqeHara or H3TIIJIHHTUUI 6anroaa cuerxa, xarro cneaBa:
IBAN 8G80IA8G70961000606700; BIC IABOBGSF; Eanra,,HHTEpHEIIbHbJI ACET
EAHK" A,(- Ilaaapaxlrl<
(7) I43II}nHHTEJUIT e arrbxerr Aa yBe.qoMrBa nucMeHo Bb3JIOXI,ITEJUI 3a Bcr{ql
flocneaBarry flpoMexrr no al. 6 B cpor or 3 pa6orun aHrr, cqETaHo or MoMeHTa Ha

EBPonEficKI4 cuo3
EBPOnEiCXX OOHA 3A
PETUOUJ]HO PA3AXIYE

.K
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npoMrHara. B cryraf, qe, H3IIbJIHHTEJLfIT He yBeAoMlr BA3JIOXHTEJUI B ro3H cpoK,
cqflTa ce, qe nJIauIaHuxTa ca Ha,qJIexHo Ir3BrpIIIeHH.
(t) Koraro H3HBJIHHTEJIJ{T npeAruxaa [3rroJr3BaHero Ha rro.rlu3nbJrHnrenH, arrpeKmu
nJIaIrIaHHfl KbM cltulrre Morar Aa ce H3BbprrrBar caMo npu ycJloBr{rra H peAa Ha qn, 66, ut. 4
u ar. 7 or 3Oll.
(9) B c.ny'raft' 're cepru0uurpan(Hrr opraH ae ceprnrpuuupa nrrareH, or Bb3JIoxHTEJLf
pa3xoas' KoHcrarr{PaHI{ Karo HenpaBoMepHo H3[JIareHH cyrtr[, H3IIbJIHHTEJUIT ce
3a.4BrXaBa Aa Bt3CTaHOBlt CbOTBeTHETe .qBJrXnMH cyMH B CpOK Or 15 (nernqaecer) pa6ornu
aHH or rronframue Ha r{cKaxe 3a roBa Ha EMero Ea Bb3JIOXHTEJUI.

IV. NPABA IT 3A.(bJIXEHHS HA H3TIbJIHHTEJIfl
{.r.5. H3II}JIHHTEJITT rMa npaBo:
(l),{a acxa or Bb3JIOXHTEJUI seo6xo.auuoro ctaeficrgre 3a n3rrbJrHetr{e na pa6omra.
(2) .{a ucxa or B}3JIOXI4TEJUI rpueMarre xa pa6omr4 a cayrafi qe e H3rurxeHa roqHo.
(3) .4a noafrx yroBopeuoro rro-rop€ Br3uarpax.ueHr{e 3a H3rrrJrxenara r npuera pa6ora.
rla. 6. H3IIbJIHHTEJUIT ce 3aalrrxaBa:
(1) .{a urnraHu npeaBuAerrure Aefiuocrn go6pocrnecruo u npoflecnonanHo, B cLorBercrBue
c BcHr{Kr{ HopMaTHBHO yCTaHOBeHH Ii3HCKBaHHC Ha CTpOHTeIHHTe, TeXHHqeCKHTe H

TexHoJIOrUqHlrre npaBfina n HopMar[BH 3a c]orBerHHTe aefinocrx, BJIr3JIoro B cHJIa
pa3perrreHne 3a crpoex, ogo6peaure pa6orun [HBecrxttrroHHx opoeKrx, K;ray3r{re Ha ro3r,
roroBop H npH ycnoBHcra Ha nprrerHr€ rexH[qecr(H cneunr[uxauuu, Karro n npe.rlJroxeHoro
or Hero B flpeanoxeune 3Il H3nbJIHeHHe Ha nopbqxar4 Kouro ca Hepa3.tlenna rracr or ro3u
IOTOBoP.

(2) Bts Bc[qKn eranH Ha [3nbJlHeHHero Ha AoroBop4 .qa cna3Ba nMneparHBHsre
pa:nopeaEn aa 3YT, perraMeHTnparr(H 3aAurxeHnrra Ha crpolreJrr, Karo HocH H3ueJro
pxcKa H orroBopHocrra 3a BcHrrxu onacHocrx no H3nLJrHeHHe Ha pa6or[Te nnfi AocraaeHure
Mareprriuru u oGopyaaane, uloxeulr B crponTeJlcrBoro, rro BpeMe Ha uen[, cpoK Ha

loroBopa.
(3) .{a rrntnuu gefixocrure, cBbp3aHH c6c caHxpaue, BbBe)r(raHe Ha eHeprocnecrrBarrlu
MepKL tt o6xossmHe Ha crpaaHr{, Qoua, c uoxasareJrlt, 3aJroxeHn B aoroBopa t.t

npr.rJroxeHxrra Kau xero, 6e: 4eQerrtl n He.[ocrarrun.
(4) IIpu rr3nl:rHeH[e Ha Bb3noxeH[Te My crpoHrerntr H MoHTar(Hrl pa6orn aa BJrara
Kar{ecrB€Hr Mareprr ru, orroBap,rulH Ha r{3ncxBiluflrra na E(C x eBponeficKlre craH.4apr-rr.
Ka,{ecrBoro Ha BJraraHHTe MarepHaJrr{ ue ce .aoKBBa c rrporoKonu u/unu cep.rusuxaru,
Kouro ce npe.[craBsr or II3IIbJIHHTEJUI. Blarauure Marcpr{ar[ rpr6na .qa 6r,qar
np[uprxeHH c aeKJrapauH 3a cboTBgTcTBae Ha crpoHTeJrHId npo,qyKr oT rrpon3Bo.rlfiTen,
uJrH or HenoBu, y[bJrHoMouIeH npe.qcraaHTen, rr3AaAega na 6asa npororoJrH or u3rrETBaHe B

aKpeAHTr{paHa crporrrenHa naEoparopnr, c yKa3aHHc 3n [pxnaraHe Ha 6r.nrapcxn eaur,
CBCTABEHH OT IPOU3BO.UI'TEJI' HJIII OT HCTOBH' YIILJIHOMOIIICH NPE.qCTABflTCJI.

(5) Hanrnnnrener ce 3qalJrxaBtr aa r(opxrlpa, pecn. 3aMeHlr H3rl_sro 3a cBo, cMerKa
HeKaqecrBeHo H3BspureHlre pa6orn n He(aqecrBeH[Te MarepHa.JrH, Karo rapaxuuoHEHTe
cpoxoBe ca cbflracHo npeA;IoxeHr{ero Ha yqacrHrrKa, B clorBercrBr{e c Hapea6a
Ns2/31.07.2003 r. 3a BEBe)r(aaHe B eKcnroararlHs Ha crpoexfiTe n peny6luxa Eurrapur n
Mr{H}IMirJrHrt rapaHrr oHr t cpoKoBe sa r3nl-lHeHH crpoHTeJrHH n uonraxnu pa6oru,
cLoprxeHn, l.r cT poxre.nxx o6erm.

''Toru dory,ettm e c,;tua"x s a,r,e,<urne Halk@fi i$* 
"ffiffig.3n62a037{ot 

no npocrr .,[oro6prr&c H6 o6parBrruxara
uHoprcrpylcllDa llr npoCEcHoH&rH! flr.fl(r,t, no ccrcxo fionascrDo ,,H t|koia nyurxryot; rp. [Ionoao,.. xoino e ocu4zcmce{g c
hwoxc@ o ndterna io omNfiBEa npa?@qa .Peaon e pctex ' 20tt-2020.,., c4u"arcapra on EcpoAilcxtl, c-b,(/,lryj

EcPor*icxus $o$d v pe.'uoaaoto @a/ne- I!.tu arno o@@opx(rn fr ctdblrxaiuemo xo tgf,truxoqatn]u ce,oc1/ od Oauuxa llondo u
npu 

"uxaxan 
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""*, 
* frw;"XrXffi;"ffi;ffiifi#":.whomo caa otsut4e na Erpo,,,i.* ctto, u

-KPEruOHH B PACTEX
t



EBPonExCr0| clto3
ESPOnEirCro.r ooH! 3A
PETYOHA']HO PA3EUTHE

ONPP:3:;

(6) .{a uurpruH c'ITrouTeJrcrBoro sa o6errure, Karo c[a3Ba oAoopenrre HHBecrHrIr,loHHr.r

npoelcTu ll ll3I.IcrEaHHflTa Ha [pOeKraHTCKHTe, CTpO}{TeJIH]ITe, TeXHrqeCX}lTe r{ TeXHOJIOTHT{HI|

npaglur4 HopMarEBn rl craltAaprn 3a ctorBerHgTe aefigoctu,
(7) Parxoaxre rro BpeMe Ha crpoaTeJrcrBoro 3a KoHcyMaqE, Ha eneKrpoeneprlrr, BoAa H

,qpyrrl KoHcyMaruau, ueo6xo.urM[ 3a H3nBJrHeHHe Ha o6erra ca 3a cMerxa Ha

I'I3TIbJIHHTEJUI. Pasxo,qure ure 6b.[ar nper[arrypupaxn ru{peKrHo na H3TIbJIHHTEJUI.
H3IIJIHHTEJITT ce ga,qlrtxasa aa rH 3arrJrarrla B l0 (aecer) aHeBeH cpor or noJDAaBaHero
na Qarrypara.
(8) lla onasBa r{MyulecrBoro na Bb3JIOXHTEJIII, xarro lr .qa He aonycKa pa3pylraBaue Ha

nHxeHepHara xHrlpacrpyrrypa, Apyrx noBpeau x pa3pyureHur, saMLpcrBaHe Ha oKoJrHara
cpeaa, ynxqu, Tporoapg H T.H. 3a BpeAH, ttpxrrxHeHn Ha Jrflqa nlu ny6.nn.rHo lJrr{ qacrHo

HMyrqecrBo npu Hnr{ ro noBo.q CMP, orroaopuocrra e fi3urro Ha H3IUIHI4TEJUI.
ctrrlrrr HocH HMyIuecrBeHa orroBopHocr 3a npnqllHegg rrlern H npoflycgar[ noJr3r{ or cBoH

BHHoBHH aeficrruc ll.rtlr 6esreftcrsuc. H3IHIHHTEJUIT nocu perpecua orroBopHocr
cnpruo BA3JIOXI,ITEJUI, ar(o nocJre.uanrr 3an.rarn o6erulsreHue 3a ra(HBa rpean. flo
BpeMe Ha CMP, .racr or .qeMoHrupan[Te eJreMeHTu, o6opyanane n o6rase]qaue,
onpeAeJrenu or Bb3JIOXHTEJII, raro ro.[H[r 3a rorr3BaHe, cneABa Aa ce rpaucnoprnpar n
npeaa.[ar 3a cMerKa xa H3IIbJIHHTEJUI :a ctxpaueHrre B nocoqeH or B]3JIOXHTEJII
o6err.
(9).(a cna:ea H3r{cKBau[rra Ha nnaHa ra 6esonacsocr lr 3.qpaBe, Ha ocHoBaH[e HAPE qEA
NO or 22.03.2004 r. sa MuHBMaJrHlre lt3ucKBanuf 3a 3ApaBocnoBHu u 6econacHn ycnoBu,
Ha rpy,q npH r.r3BaplrBilue Ha crpoxrenHu u MoHT:t KHu pa6orrl, KaKTo H Mepxlre no
ona3Baxero Ha oxonHara cpeAa - ctruIacHo 3axoxa ta ona3BaHe Ha oxonnara cp€Aa H

llpealoxexue 3a r{3nEJrHeHl,le Ha nopbqKara Ha H3II]JIHHTEIUI.
(10) H3IIbIHHTEJUIT nocu orroBopHocr nper Bb3JIOXHTEJIT, axo rrpu r,r3rrlrrHeHHe Ha

Aefixocrure e aoflycHan orroroHeHn, or u3ucKBauurra, npe.(BlraeHu B TexH[qecxara
aor(yMeHTarlxr, ruru e Hapyurln [MrreparuBnu paanopea6n Ha HopMarHBHHTe aKToBe.
(ll) Aa cruracyBa Bcrrqxr Harrarallx ce [poMeHH s JlaHeftHrrr rpa$nK no Bp€Me rra
H3nrrrxeHue sa o6errure c Bb3JIOXHTEJUI.
(12).I[a nrerua xeo6xoAsuure Mepxr{ 3a onajBane Ha noMeqeH[fl Ha crpaAure tr nbrHurara,
[oJr3BaHU OT HerO IIO BpeMe Ha cTpoxTeJrcTBoTo, 3a KOSTO HOCrl nurHa OTTOBOpHOCT.

(13).(a racryaxora npoQecnouaJrHara cH orroBopHocr ctruracHo pasnopea6ara na ql. l7l
or 3YT u Hapea6a 3a ycnoBnf,Ta H pe.[a 3a 3a.(6Jrx-ureJrHo 3acrprD(omue B flpoerrrtpaHero r
crponrencrBoro (AB 6p.17 or 2004 roA.) 3a [MyrrrecrBeHa orroBopgocr 3a Bpe.uH,

NPrlqHHCHH HA APYTH YqACTHI,IUII B CTPOHTEJICTBOTO :,d.IUTTTI HA TPETH JIIIU4 BCNCACTBEC HA

HenpaBoMepH[ Ieitctgttt utttt 6erAe crarr IIpH r rH IIo noBoA r{3trbJlHe}rHe Ha 3a.qulxeHHrra
My rlo Hacrorr{n, ,aoroBop. 3acrpaxoaxara cne,uBa aa 6rae aannana npe3 urnoro BpeMe Ha
H3[6JrHeHAe Ha AOToBOpA KaTO B eaHoceaM[qeH cpoK npe,qH H3rrrqaHe Ha cpoKa Ha

BIIJIT{.IIHOCT Ce rrpeacTaB, HoBa 3acTp&(oMTeJIHa nOJIfiUa.

(ta) Aa crxpaurBn urnara crponreJlHa noKweHrauur na o6errure npe3 rlenur cpoK 3a

I,l3IIbJIHEHNE HA ,4OTOBOPA B C}OTBETCTBHC C HOPMATHBHXTE H3HCI(BAHI{';

(15) !a cnaraa yrocroBep€H,Te a 3anoaeaxara KHHra Ha o6eKrure cra,oB,rrla H 3anoBear.r
Ha nuuero, ylpalrgrBarrlo crpoHTeJreH Ha,q3op, aBTopcrxr Ha.rl3op H sa Bb3JIOXHTEJUI;
(16) ,{a crcranr fi 3aBeprBa ex3exyrnBgure qeprexu, rouro rpr6aa 4a cbxpag.flBa sa o6erra
Ir .qa [peJlosraBx Ha KoHTponHure opragx 3anoeeruara KHr{ra H crporrenHuT€ l<rux4
cbcraBeHn npn r3nl,raeH[e ua CMP no 4oronopa;

''To1u do,qveHm e cntude,. Nvxarne Ha lEon* ro,affi#{03?{01 no npocKr,Jlo,qo6pmalre m o6pa3olsrqHrra
tlllopdcrDyfly,a Ha npooccroHaJrlla mt.llaflt no ccjrcl(o qron&rcrlo .,Hrxora nyurxapo6" rp. nonoBo-. xoimo cc ocl,i,tecncea c

-$uxaxcwna 
ndtqeno xa O,Epttuara ,v**N^aa .. Peanoxu c Wotex 201J.2010 z-. c$ixaxotpaa on Eoponeiceltt ctrlt yez

EaPoeatcKlfl oond 9 peruoP,o"r,ao Fhffie. lla@fia od.,*op\xm n dlbpxa Eno xo tgartat(,/qurrna c2 Her].t orn o&4u8a nonno u
npu xuxoxcu tficaoaaetcnaa Be Hoxe d cevcwps. le 
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(17) !a oclrypu 3a cBo, cMerKa B3eMaxero H rr3nr{TmHero Ha [peacraBHTerHu
ra6oparopuu npo6u nre Bcuqr<u cJr)Aau, xoraro roBa e rrpeAEr{Aerro B HopMarnBHHTe amoBe
unu r 3anore.qnara r(Hura ga o6erra Hnrr BoaeHHTe AHeBHHuIt or Jlruero, ynpa>r<rrrBaltlo

crpoHTenH r{, Ha.q3op;

(lE) .I[a xsnrpurH aorrrrrHxre:ru[ [po6u Ha [3[brrHeHnre CMP, roraro BbUIOXHTEJUIT
fi/Hnlr nuusro, ylpaxHrBaulo crpor{TenHH, HaA3op noHcKar roBa, nopaAn cbMHeHfie 3a

xaqecrBoro HM. Te3n npo6u ca 3a cMerxa Ha H3IIbJIHHTEJUI, xoraro rroKaxar
orKJroHeHHe or Heo6xoAxuoro KaqecrBo, H 3a cMerr(a Ha Bt3IO}I(HTELfl, xoraro noran<ar
IIIJIHO CbOTBETCTBIC;

(19) Aa aouycxa Ha crpourenHara nnourqAr€ rpeAcraBxreJru na Bb3JIOXI,ITEJUI,
KOHCyJITaHTa H OCbUIeCTBXBaTTI CTpOnTeneH ga,43op.

(20) .Ila nrnlprua aenoH[paxe Ha Hero.uH]t rrorrBu H crponreJrHx omaAtuH Ha o[pe.qeneH or
O6rquxa flonooo repen H aa 3annarn ctorBerH[Te ra(c]r;
(21) IIpu B63HnKHaJrn Ae0erru B H3BbprrreHgre CMP e nepnoAa na rapaguuonn[, cpoK Ha

cbulnre, Kogcrarrrpagr or B}3JIOXHTEJLfl n noly'raaaue Ha yBe.qoMHTeJrHo nHcMo or
crpaua Ha H3IIIJIHHTEJUI, H3IbJIHHTUUIT ce raAtrrxasa Aa 3anoqHe pa6ora no
orc, paxrBage Ha gBuu{re 6ec Ao[brxr.rrerHo 3arrnaulaHe, B cpot( or 5 (ner) xanexaapnu 4xll.
(22) Aa cxrroqu aoroBop/u ta noa[3nRJrHeHHe c nocoqeuuTe B oQeprara My
[o.rIr3[6JrHHreJrH B cpot( or 5 (ner) ralen4apHr{ arrn or crJrroqmHe Ha Hacroruu aoroBop n

Aa npeAocllBr{ xortxe Ha Bb3JIOXHTEJUI B 3-AHeBeH cpox. To3r cpor( Ba)rfl| u n clyrafi aa
BKrIOtlBaHe Ha noaH3rrrJrHHTen no BpeMe Ha [3[RJrHeHrre Ha AOrOBOpa, KaTO B TO3I' Cnrrafi
cne.uBa,u,a 6r4ar cna:eHn ycnoBxrra Ha ql. 66, at 2, al. I I n an. 12 or 3OII. B cayrafi na
3aMrHa Ha rroan3nbJrulre:r rro BpeMe Ha a3rrlJrHeHle Ha aoroBopa H3IIbJIHHTEJITT
cneaBa .ua H3[paru aorrlrrHareJruoro cnopirweurre 3a 3arusHara ua Bb3JIOXI,ITEM, g 3-
AHeBeH cpoK, 3aeAHo c Aoxa3arencrBa" qe ca l,I3rttjrHeHtr ycnoBurra no qn. 66, al. 2 n I I or
30n.
(23) IIpu H3nbJrHeHHero Ha aoroBopa 3a o6uecrBeHa noptqKa r{3ntJrHgTerrr H HeroBHTe

noaH3rraJrHrrTell ca .tutbxHH .qa cna3BIlT BcHqx[ rtpHnoxl{Mu npasfiIa H H3ltcKBaHHr,

cBEp3aHO C OIIa3BaHe Ha OKOJTHaTa Cpela" COqHaJrHoTo H TpyaoBoTo rrpaao, npr roxflMr,r
xoJreKrHBHH cnopa3yMeHu, n/u.nn parnopea6r{ Ha MexayHapo.rlHoro er(onon{qHo, cou[aJrHo
H rpyaoBo npaso cErnacHo npuloxexue J{b l0 or 3OIL
rI.n. 7. H3IIbJIHHTEJUIT ce:aaurxaBa orue:
(l) IIpa n3BbpruBaHero na 4ef,xocrure aa cna3Ba rr3ucKBaH[rra na Oneparnrua nporpaMa

,,Pernoxx a pacrex" 2014-2020r., orHocHMH rurr Aef,xocrure, Ko[ro nopax{a AoroBopa 3a

o6ulecrBeHara floprqxa, O6uxre ycJroBu, rru r[unancnpaxure AoroBopu 3a rrpeaocraBrHe
Ha 6egsrgueg.4Ha Sunancona rroMorrl no oflPP, xaro B qacrgocr ce 3a.[LJrxaBa aa fl3rraJrHrBa

npHnararugre ce 3a Hero yoroBr.r, no Par,Eelu I, II, III, IV, V, VI, XIV u XVII or O6urxre
ycnoBn, rrv .{oronopa 3a [peAocraBrHe sa EOfI no Ilpoerra, I<arro H .qa cna3Ba
H3rrcKBaHrrrra 3a H3nbJrHeHHe Ha MepKHTe ra uHQopuaqur n ny6au'rHocr, orrp€aeJreHx B

AoroBopa sa 6elsrsuecaHa Qnxaucoea rroMorrl H x3[crBau[rra Ha Earxes HaprgHtlr( Ha

6eueQrquexra:a npr{Jraraue Ha [paBHnara 3a rruQopMauxr E r(oMyxlraqu, 2014-2020 r.
(2) .(a yaeaourBa BTUIOXHTEJUI ga BL3HHKHaTTH npo6leuu flpn u3rrbrrHeHflEro Ha

.ue HocTHTe H 3Ir rrpeanpneTHTe MepKH 3a TffXHOTO p€UaBaHe.

(3) H3flIIHHTEJUIT ce 3aalrrxaBa aa cbxpaHrBa" ocurypflBa H rrpe/rocraB, rpx
noucKBaHe or YO Ha OIIPP, CepruQHqHpalIH, oprar.l, Ogurunx oprau, Erponeficxara
cMerHa narar4opraHH Ha Enponeficrara KoMuc[r, Anpexqm ,,3aurnr.a na r[uxauconn

"Toru dotq,,sexm e car*rdex e lr,xxutl xanEOIl* rG,offi{ol?{ol no npocKr ,,no,rc6pr8sr€ x. o6peoldqlHsra
xropacrpyKrfa Ha npo(Dcctlol|arsa r MHanllr no ccrcxo cronlHcrro ,,Hlrro,la nyuI6poB,, rp. nonoso.'. xoino ce edqecfiase c
$uxaxcmrm nod,,q,Yna Ha OrcNdusta npoaryto ,.Peeuoxu e pctcx 20ll-2020 ?.. c$uxaldpxd on E.porei,.jxut ctr,, W1

E6NrPnC^1tt band 
' 

FZi1OXAWO IE3rUrntI, llrJt^Drl ODr<t OpsOCn n C&bp.taquat o Ha o6t unot$tna ce x*t om 06qaua llonoco u
npu Eu.axcu &mot',encnca He Noxt d cevctut s. le 
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HHrepecu ua Enponeficrul crro3", MBP (AOKOC) u 4pyru HaqHoHaJrHH o.qHrHH H

KOHTpOIHU OpraH[ BCI{qXU IOKWeHTH OT [3[LJrHeHOTO nO AOTOBOp4 3{r nepHoa oT Tpn
roaHHH, cqlrratuo or 3l qereuap[ cne/I np€,qaBaHe rru Enponef,cxara rouucrr na
oxoHqare:rHure aoKweHru lto rpuKrroqBaHero Ha OIIPP 2014-2020 r. TosE cpoK ce
nperccBa n cryuaf, na crae6xu nporleAypn tlJlr rro Haurexno o6ocHosaHo r{cr(aHe or crpaHa

ua Enponeficxara KoMr{cHr.

(4) TnbnHHTEJI-flT ce 3aALJrxaBa aa cna3Ba H3[cKBasufla 3a 3aulrra Ha Jrlsnure aaHHu,
cto6pacuo pa.rnopea6ure xa flpunoxnMoro enponeficxo ll HauroHanHo 3aKoHo,qareJrcrBo.

(5) B clyvafi, qe VO sa OIIPP nrnrprura reKyua nnfl flocneABar{a oueHxa Ha flpoeKra,
H3IAJIHI,ITEJUIT ce :a.qbrxaBa aa npe.qocraar.r rlr;rara .qoKyMeHraur{x nrru unr}oprr.raqur,

xo.Ero 6u cnoMorHaJra 3a ycnerrrHoro fipoBe)r(aane Ha oqeHxar4 Karro r{ aa My rrpeaocraBu

npaBa 3a locTbn.
(5) H3IIbnHHTEJUIT e rrrxeH aa He AorrycKa ocrrqecrBrBasEro Ha ropynuaoHHr{ cxeMr
H npalcrrxx rIpH Bb3naraHero Lr npn H3n6rHeH[ero aa o6uecrsexx nopbqr(fi ra Aefisocrn,
BKJrroqeHH B npoerTa. 3a xopynunoxru npaKrHKH ce npr{eMar crIIIo rar(a BcrKfiBtt
aeficraur, npn Kouro H3IIbJIHHTEJUIT npeAlomr Aa .qa,ue, r rtr ce crruracn .qa npeanoxH
t|nx aa.ue, rJru .qare Ha Koero n 4a 6rao nHue rro.rlKyrr, noaapbK, napa :a 6laroaapHocr rrJrH

KOMHCT{OHHa XaTO CTHMyJT IdnX Harp4aa 3a ToB4 qe e HaflpasHn UJIH ce e B}3Abpxan aa
Halrpaau reftcrBue 868 BpL3Ka c AoroBopa, lurn 3a roBa" qe e 6ar 6aarocr.nosen s,ru
ne6rarocr.noses K6M aa.qeHo nuue nre eprrxa c ,{oroBopa c YO xa OtlPP.
(7) H3IIbIHHTEJUIT n HeroBxre cnyxlrerru rpr6ea aa sanaarr npoQecr{oHarrHa rafiHa no
BpeMe Ha H3n6JrHeHHe na ,(oroaop4 Karro H cne.q npHKrrorrB{rxero uy. B rarn Bpr3Ka ocBeH

c flpeaBapxrenHoro nHcMeHo cbmacner H3flbJ]HHTEJUIT u Herosrre cJryxrrenu He

rps6Ba aa flpe.rlaBar Ha KoETo n aa 6ulo Sutu.recxo Hn]r rcpuarrqecro JIHue

xou$uaeHuxa.nna unQopuaque, xorro ttM e 6naa pa:xpara arx Kosro ca orKpuJrx, Karro H

Aa flpaBm o6qecrseHo ,uocrorHr{e uxQopnraqur orHocHo npeflopbrnre, HanpaBeHH rro

BpeMe Ha tr:rn Karo pe3ynrar or ri3rrGJrHeH[ero ua .(ororopa. Ocnex rona, re ne rpr6aa aa
non3Bar B yrqrp6 na YO sa OIIPP uHr[op[raqurra, Korro urrr e 6ula [peAocraBeHa, H Koflro
e pgyrTaT oT rrporrBaHlrrra, TecToBeTe H H3cJre.qBaHrrfT4 flpoBeaeHr, IIo BpeMe Ha u ga

ueJrHTe Ha r.r3n6JrreH[e ua .{orosopa.
(8) mnbnHI4TEI-gT ce 3a.q6rrxaBa aa npeAlplteMe ecxqrn Heo6xoAxMH crrruc{ 3a

nonynrpu3upaue xa Qarra, qe [poeKT6T ce crQanaxcupa or Esponeficxnr Qona :a
p€ruoHrurHo pa3BHTr{e. llpennpnerure 3a ra3lr uen nreprx .rpn6na ra ca cr,o6parenu crc
cborBerHuTe npaBnna ra nuQopuapaxe, KoMyHnxaqnf, x peKlIaM4 trp€ABHAeHrt a ul.l15, $4
or Pemauenr 130312013 r. n n .rrt.3, qr.4, qn.5 u flpruoxexue II or Peraauesr ra
H3naJrueHre (EC) Jtl! 821/2014 xa Kouaorma.
(9) ru[tnHI4TEJLllT mauxnrerHo rrocoqBa Quxaxcoaur nprHoc Ha Eaponeficxux t[onq
3a peruoHzlJruo pa3Brrrt{e! npeaocraBeH uper Oneparunna nporpaMa ,,Peruonn n pacrex"
2014-2020 r. Tofi Tpe6aa 

Aa r{3noJr3na nororo Ha EC x lororo ua Oneparnaxa rporpaMa

,,Peruons a pac, ex" 2014-2020 r.
(10) Bcrxa un0opuaqnr, npeAcraaeHa or H3flAJIHHTEJI! na xouSepenuae Hnu ceMrrgap,

xa ny6lnuxa uax ue.(uf,Ha xsrna, rpr6na Aa xoHKperr3xpa, qe flpoercrbr e nonfran
culnHaHcupane or Enponeficrn, OoH.q 3a peruoHanHo pa3BHTue .rpe: Oneparuana
nporpaua ,,Peruouu n pacrex" 2014-2020 r.
(ll) ,(a ocuryprBa rocrrn 3a r{3B6ptrrBaxe npoBepru Ha Mrcro H o.uxrH or crpaxa Ha

Bb3JIOXHTEJUI H rpyrr.r KoHTponHH opraHr, Karo ocBr)?H npxcbcrBsero Ha HeroB

''Tolu doxyxeum e .'B&(EH s rxrtrxuae xa 16oll* uo *ffiH{03?{01 no rpcrr ,.tto,qo6pr6s[c 116 oopa3ol6161r6ra
tlllopocrpyl(ryDa Bt npo.F€xoHarl$ msHa3nr no ccrcr(o fionaxcmo -lltlioxa n}1lllopo." rp. nonoBo", xoino ce @btgecfidfia c
OuHaHcoan a ndtqena xa One@nucxa npo.W].o .,Pezaoxu c ,/,,cttf,x" 20lJ-20J0.'., c$u*arrcuryHa om ErpopiExuz c,btor tpe)

Earyrticxt/, futld t pezuo auo pa$umtc- Ua@na odz offiocm y cdbpxs /eno Ba Of.Jtut<aqu na ce t@1t od O6t4uto noieo u
npu xuxaxat o&moanetcmca Ne toxe tu ce cqu,'M. \e 

Xfrfru";;trfrr;fr;!#fhomo 
cn a4Nn4e xa E porkicxu,- c6tol u
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npeacTaBr{Ter, .qa ocHryp[ aocTrfl ao cTpo'TeJrriaTa nnoua.4Ka" [perJre,4 Ha qrJraTa

AoKyMeHTauLIr, Aa ctAeficrna rrpH B3eMase ua npo6u, H3B6prxBaHe Ha 3aMepmHttr,
na6upaue Ha cHHMKoB MarepraJr H Ap. trpt,t H3[urHeHHe xa aoronopa :a CMP.
(12).I[a urnurxflBa MepKHTe u npeflop]Krre, cbarpxartlrr ce B.qorra,uxre or [poB€pr(H Ha

MtcTo.

(13).(a creaa H AoK,raABa 3a Bb3HnKHaJru Hepe.qHocr[ lrprr H3nurHeHr{ero ua.qoronopa. B
cnfraf, Ha ycraaoBeHa HepeaHocr, I4rnuunrelrr e ,uJrbxen aa Bt3ctlHoBlt Ha Brgaoxurerrf,
BcHqKx HenpaBoMepHo H3rrJrareHu cyMr{, 3ae,EHo c AEJrxHMrrre JrI.txB[ no 6aHrosa cMerKa Ha

Brr,roxnrea.f,-,,Eanxa.{CK" EA.(; IBAN BG 765T5493003200009710, BIC: STSABCSF
{.n, 8, H3II}JIHHTUUTT e AnbxeH .(a cra3Ba 3aroHoBlre u3}tcKBaHar, cBap3anu cbc
crporrrencrBoro, BKJIrcqrreJIHo H3ucKBaHurra ga 3axogo,qarelcrBoro Ea Eoponeficxara
o6rtluocr.

V. NPABA H 3MbJIXEHIIAHA Bb:UIOXIITEJI,fl
tla.9. B}3JIOXHTEJUIT nMa npauo:

(l).lla ynpaxHrBa reKyu KoHTpon npu rr3nbJrHeH[e Ha aoroBopa 6es c roBa aa rrpeqn Ha

caMocrorrerHocrra sa H3IIbJIHHTEJUI, xarro u Aa n3BaprrrBa lpoBepra 3a KarrecrBoro Ha

AocraaeHuTe Marepuang. Koxrpontr rqe ce ocluecrBrBa or orrpeaeJreqg or BtgroxHrerl
anLxHocTHH n[qa, Ko]rTo tqe noanr{cBaT oT HenoB(, r{Me npoToxoJlltTe 3a H3BapuIeHHTe

KOHCTATAIII{H.

(2) !a rcra or H3IIbJIHHTEJUI ,qa H3n6JrrrH Ba3JroxeHoro n cpox, 6e: orKrroHeHue or
yroBopeHoro u 6es xeaocrarrqu.
(3) .(a nracxna or H3IIbJIHHTEJUI aa crurroqr H ta My rrpeacraBg aoroBopu 3a

noA[3[]JIHeHre c nocoqeHnTe n o$eprata My no,ua3naJrulrreJl]t HJIH [pI{ BuIorIBaHe Ha

noax3rruJrglrreJt no BpeMe Ha H3nEJrHeHse Ha AoroBopa (B npnnoxuuure cnylau).
(4) .IIa orueHc r{ Bbuara AorrtJrHrrre.,rHu crponreJrHu pa6oru u npoqeca Ha H3nbJrHeH[ero,
rrpl,l cra3Bane na parnopeA6rme ua 3axosa :a o6ruecrBeHnre flopaqrrr;
(5) IIpx B!3HHKHIurH aderrx B [3rbpurexure CMP n nepuo4a Ha rapauuuonHr..fl cpoK Ha

cbrrlure, Aa u3ricxa .qeQercr[Te ta 6raar orcrpaueu[ or H3IIbJIHHTEJII 6e:
aontJrH[TeJrHo 3arrnauane, n cpox or 5 (ner) xaner.qapnrl aHu.
(6) Aa yarpxa or AtJrxr.rMHTe nJrarrlaHx, Harrr{cJreHure H [peluBeHH neycrofirl u/x;rx
carrKrlun 3a HeH3nBJrHeHr{e, Karro H pa3xoar{Te rro q.n. 6, ar. 10.

(7) IIpu ycranoBrBaue Ha ,BHr{ rr:rr{ cKpHTH Heaocrarrur{ Ha [3BrprueHoro CMp
Bb3JIOXHTEJUIT uua npaao Aa HcKa orcrpaHrBaufio Ha crul,tTe, a e clyvaft se
Bb3JIOXHTEJUIT xoncrarnpa cbuecrBeHr.r orrc'roHeu[, or r(aqecrBoro Ha H3BtprxeHoro
CMP, aa orxaxe Aa npxeMe [3rrurneHHero.
{.lr. 10. BI3JIOXHTEJIIT ce 3aaurxaBa:
(l) !a ocurypn cBo6o.rreH aocrln Ha H3flbJIHHTEJUI ao o6errure, ctrracHo o.uo6peHnr
rpar[ax;
(2) ,(a ocuryp[ tl yrrbJrnoMorqu ceofi realxt[nqupax cnyxuren rrptl H3nbrHeHHe Ha

,qoroBop4 xofiro Aa oxa:sa cr.[ef,crsue xa H3IItJIHI,ITEJUI, KaKro H Aa floanrrcBa
.qoKyMeHTrrre no Hapea6a Ne3 or 31.07.2003 r. ea cbcraBrHe Ha arffoBe H nporoxonl no
BpeMe Ha cTpoHTeJIcTBOTO.

(3) ,(p yneaoun I43IIbJIHHTEJL B nrrcMena rbopya sa ,HqEro, Koero qe 6b.ue xoHcyrrragr
no cMtrctJra sa 3YT n ue yflpaxnrBa crponrenen Ha.rl3op.

''T,xz dottrl.*eurn e cLrtudeu s _:rl,N/rw ia,46a,Il* 
"o 

*ffi{03?Col no npocrr -no,qo6pr.ax m o60golrnngsr.
HHopocrpyfi}la lla npooccsoslrro rrxHqlrr no oc,tcro fionarcrm ,Jlxxonr nyulrapos' rp. norlo8o-, xoimo cc ocu4ecmau c

a Ona4rrd,.ro rl,oz,iIr.a ..Peanom c pcnex" )0t1-2020 ?., c4uxdqcupxa om Weic^.u caro, aryt
Eaporcbfin ioxd a pezaoharho N*umrc. Ilturio ornzuop4td a c&bpxueeao ra ,,rdrr,aqan e ce he! od OAlwo norcco u
np, xuxa(.i. 6c,,to,,Enc,,so Be Noxe d X:ff*&Tw#;frffffi;!;:.lM@ cnouoaa* xo Eep@1r|actu cbf, u
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(4) .(a cueftcrBa 3a H3[urHeHuero Ha aoroBopexure pa6oru, xaro cBo€BpeMeHHo peuraBa

Bct{qxn TexHnqecxr npo6leuu, Bt3Hr.rKHaJIIl B npoqeca na pa6or.a;

(5) .(a npuer,re B cpor( H3nbJrHeaure pa6oru;
(6) ,(a :an.rrartl B .[oroBopeHHTe cpoKoBe H rrpu ycnoBxflTa Ha Hacroflr{rrr aoroBop
Alrlxr.rMHre cyrtrx Ha H3IIBJIHHTEJLfl ;
(7) Aa yBeAoMrBa I{3IbJIHHTEJUI rrcMeHo, .rpes YresouurenHo nucMot npu
ycrauoBrBaHe Ha nof,Br{Jrr{ ce B rapauqr{oHHne cpox 4eQerra;
(8) .{a crxpaxxm npoerTHlre pa:pa6orru, Karo HrMa nparo 6e: 3HaHrero Ha

H3IbJIHHTEJL,ua r{3B6prxBa Kar(naro r Aa 6uao [poMeHg B T,rx]
(9) Ilpeax H3BlprrrBaHe Ha ruauaue rru H3IIIJIHVITEJIfl, aa r3Bbprxr mrrHa

AOKWeHT,UIHa npoBepr(a Il npoBepre Ha MrcTo, 3a yllocToBeprBaHe Ha H3BbprxeHoTo Ha

3arBeHure 3a rrnaulnHe Aeftnocru, Ha 6asa cxJrnqeHrfl aoroBop na B}3JIOXHTEJLfI c
II3HIJIHHTEJL nlwm apyrn np[nox]rMg roKweHrrr. flpooepxara ce ocrrrlecrBrBa or
npeAcraBnrenn xa BL3JIOXHTEJIfl nlslr. elcuna 3a yrpaBnexue xa npoercra. Bcrxa
aoKweHranHa npoBept(a H npoBepKa Ha MrcTo 3aalJrxlTerrHo ce .uoKweHTnpar H

.[ora3are:rcrBoro 3a r.r3BbpureHara rpoBepKa ce crxpaHrBa or Bb3JIOiIGITEJUI a cpox or 3
ro.4uHlr, cqHTaHo or 3l gereunpu cne.[ flp€,rlaBane rru Erponef,cxara rouuorr Ha

oKoHrrarerHure .uoKyMenru no npaKrrorrmHero sa OfIPP 2014-2020 r.:
(10) Bb3nOXHTEJUIT ce 3a,qLJIxaBa [a crla3Ba H3HcKBaHHrra 3a 3arqHra Ha Jrr{r{Hnre

,(aHH , cro6parno pa:nopea6r.lre Ha flpunoxoMoro eaponeficro H HarIr{oHaJrHo

3ar(oHoaarencTBo;

VI. IPEAABAHE I{ IPIIEMAHE HA }I3BbPIUEHATA PAEOTA. NPHEMAHE
HA OEEKTA

rla. ll, (l) B npoueca Ha rr3rrGJIHeHHe Ha crponTenuc-MorTiDruure pa6onr Ha o6errsre
ycraxoBrBagero Ha noAlrexarrluTe Ha pa3rrnarlaue CMP ce r{3B6ptrrBa nepHoAfiqHo c
noAntlcBaHe oT onpe.qeneHH npeacTaaHTenH Ha ,uBeTe cTpaxn, Ha npoToKonu 3a

.u,eficrBurenHo rr3BtprrreH[ r,r rroArexarrlg Ha 3annar{age Br{.rroBe CMP. flporoxolrre ce
H3norBrr or H3IIIJIHHTEJUI u ce rpeAcraBrr Ha Bb3JIOXHTEJI-fI n KoncynraHra Ha

xaprHeu HocHTen e 4 (vernpn) erceMnnxpa r,t Ha ererrpoHeu HoclreJr (MS Office Excel sln
ernxsaaenr). Krrrr npororoaa ce npu:rara tl qrnara rexHnrrecKa AoKyMeHTaqHr,
ycrauoBrBarqa KoJr[qecrBoro r xaqecrBoro Ha H3BtpureHHTe CMP. B [Iporoxolure :a
.(eficrnurelgo H3B6prxenn CMP ce nocoqBar BuAoBere H3nEJIHeHII CMP, xonrvecrnoro,
ueHr.lre r o6qam nu croftnogr. B}3JIOXHTEJUIT nua rpaBo Aa HcKa or
H3IILJIHHTEJLI tto cBor flperleHra u B cborBercrBrre c HopMarlrB[rre, BcuqKH r3MepBaHHr,
npo6n, npe.qcraBrue Ha auarlr3u 3a ueHr{, aoKa3arencrBa u .qoxyMexTll, Koltro ca My
xeo6xo4rrrrr 3a ueJure Ha flpoBepxara. Ktu npo'roxola ce 11p11n1ra H IIrJIara rexHgrrecKa

AoKyMeHTauHr, ycraHoBxBarqa KoJrnqecrBoro H KaqecrBoro Ha u:rrpruexure CMP.
(2) Ilpeaa floangcBaHe Ha nporoKongTe :a geficrrrrelno H3B]pureH]r H rroarexarur.r Ha

3annaulaHe sr.rAose CMP ce npe.qcraBrr 3a rlpoBepr€ BcHrtxH aI(ToBe u flporoKonn,
E3rorBeHH B ctorBercrBue c H3HcKBilH[rra na .ueficrsauara HopMarHBHa ypea6a (3axona ra
yc, poftcrro Ha repuropr.rrra (3VT), Hapea6a ffe3/31.07.2003r. u ap.).
(3) IIpr 3aabpurBaHe xa pa6oram H3EbJIHHTEJUIT ornpasc rrxcMeHa noxaua .uo
B}3JIOXI4TEJUI E r(oHcynraHra octuecrBxBarrl crpoflreJrHur Ha.u3op aa HarrpaBrr orureA g

aa trpueMar n:nrpurexara pa6oral

''Ton oo^!^,exfi e c61hbu 6 p^rnne Ha ,ABo, * uo *ffi##{03?{o I no npocrr ,.[o,qo6pr!ar€ xa o6pr!63sr1,r1sra
sxopacrpyrrypa tla npooact|oHarHa flMHt3t$ no ccncxo cronarcIlo ,,flrxo.ra llyurqot" rp. Ilonoro" , xoirno ce ocn 4eon r@ c

_Ouxoxcoearna nod,qena xo OneryDualo ,WTaxa ,, Pezuoqn c pcrpx 20 11-2010 e., c@ixoucapxa orn Eaporpicxlt cano, \pe,
EsPorziltc^1ls 0oN0 t F.'uoxanxo ptcune. l!*anaa oor.'uopntn a cibpraw cmo xo ,tyatuxoqarna ce xocu om o6r4txa llo,,rx,o u
npu trumxcu o&moeocacnua *" ,* * orffi;,X#Yf#ffiffiffr;!;Ttxono cnanoeuwe xo Eoponei,cxun crrt u

peruour a plcrex
*
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(4) flognxcBaflero or crpara sa Bb3JIOIOdTEIUI sa nporoKon[re ta 4eficrnureluo
s3BrpureHr{re CMP, ce n3B}pruBa crea ntJrHa rrpoBepra Ha Mrcro H no aoKyMeHTH.
(5) Koraro H3IUIHI,ITEJUIT ce e orKrroHul or rropaqr(ara r.nn pa6orara My e c
Heaocrarbun, Bb3JIOXI,ITEJUIT t,tua npaso Aa orKaJKe HeftHoro npneMaHe H 3aruaqaHero
Ha qacr ltJrr{ Ha urJroro Br3Harpar(Aegrre, roraro H3IIbJIHHTEJUIT ue u:nuxn cnolrre
3a,qBJrxeH llr no aoroBopa
(6) B clytaure no npe,e(oAuara alll.tHex, Koraro orKJroHeHurra or nopbr{Kara HJrx

HeaocrarLur{re xa pa6omra ca cbrqecrBeHu, BL3JIOXI4TEIUIT paanoaara c eaHo or
cJre.rIHHTe npaBa no H36op:

l. .{a onpeaelg rro,D(oarrq cpor, B rofiro H3II}JIHHTEJITT 6gsrguesago ra
oTcTpaHr{ HeAocTaTSqHTe clr.

2. ,{a orcrpann caM 3a cMerKa na H3IIbJIHHTEJUI orrloxeauxra or nopEqKara,
pecneKrrrBHo Heaocrartultre Ha pa6orara.

3..{g noncxa rraMaJreHue Ha B}3uarpo(reHuero, c}pmMepHo c HaMaJrelara ueHa HnE

ro4nocr Ha xrpa6oreHoro.
(7) OronrareaHoro [pr{eMaHe Ea a3rr}JrHeH[Te CMP, npearuer Ha .qoroBopa H B6Be)r(AaHe B

eKcnroararrxfl ce H3BEprrrBa B clorBercrBue c onpe.qeneHn FleA B 3axoHa ra ycrpoficrao xa
TepHTopHf,TA a nMeHHo crc ctcraaruero xa KoxcrarnseH aKT 3a ycraHoBrMHe ro.qHocrra 3a

npneMaue na crpoexa (flpuloxexue J{bl5 rrM .r:I. 7, an. 3, r. 15 or Hapea6a Ne 3 or 3l ronu

2003 r. sa crcraBrxe Ha arroBe H rrporoKonn rro BpeMe Ha crporrrencrBoro).

VII. TAPAHIIIIfl 3A I{3TIbJIHEHIIE I,I FAPAHIIUOHHII YCJIOBH'
{r.12. (l) fapanqrrra 3a rr3nurHeHHe Ha aoroBopa e B pa3Mep Ha 23 21939 (.qBaAecer x
Tpu xtrn JIx.uBecra H aeBerHa,qecer reBa ll 39 cror[Hxu), npe.qcraBn Barur 3 (rpr) xa cro or
o6uara srofiHocr Ha AoroBopa 6es ,(.{C, flpeacraBeHa no4 Sopua.ra ua Eesyclonaa u
Heorrr.resalra 6agKoBa rapanulrc,
(2) Bb3nOXHTEJUIT uua [paBo ra ycBon u3urno Hrru qasr or rapaurrxrra 3a H3rrb:rHentre

Ha .[oroBopa rlpll HeToqHo H3[LJrHeHHe Ha 3a.(LJTXeHI{' IIO .qOtOBOpa Or CrpaHa Ha

H3IAJIHHTEJUI, Brur. rrpr Bb3Hr.rKBaHe Ha 3a[bnxeHr{e na H3IIAJIHHTEJI-fl 3a nlarnaxe
Ha HeycTofiKr{.

(3) Bb3nOXHTEJUIT nua flpaBo aa ycBou raxaBa qacr or raparqurra, r(o.xro noKp[Ba
orroBopuocrra ua H3IIIJIHHTEJUI m seugnraHeHuero, paBHa Ha pa3Mepa xa HaqficreHnre
HeycrofiKH B Hacroruulfl roroBop, axo H3IIbJIHHTEJITIT e H4aBxrxrn cpor(a 3a

T3NLJIHCHHE.

(4) IIpu erHocrpanHo npeKparrBaue Ha.uoroBopa or Bb3JIOXHTEJLfl, nopaan BHHoBHo

He[3n6JrHexr{e Ha 3aAUrxeHHr ua H3IIbJ]HHTEJIf, no aoroaopa" cpara or rapaurlurra 3a

Ir3[bJrHeHHe Ha AoroBopa ce ycBorBa r3u.rJro xaro o6erqsrenne 3a lrpeKparrBaHe Ha

aoroBopa. B}3JIOXHTEJUIT cx gauagea [paBoro Aa rtpcx .qo[bJrHnreJrHo o6grleregrle,
KOTaTO pa3Mep6T Ha rapaHuufra He norplrBa HaHeceHuTe Bpearr oT He[3nLIHeHHeTo H

n p€ABr{AeH rre B aoroBopa HeycrofiKrr.
(5) B cayvaure Ha ycBorBaue or Bb3JIOXHTEJUI na cyul or rapauun ra 3a H3nLJrHeHHe

Ha JroroBopa, H3flbJIHHTEJUIT e Anrxes B cpox .uo l0 pa6ornu AHll Aa B]3crauoBg
nbnHr{, paiMep Ha mpanunrra. Axo H3IIbJIHHTUUIT He B63crar{oBr{ pa3Mepa Ha
rapaHulrrr4 Ba3JIoXHTEJUIT nva npaao aa npeKparH c eaHocrpaHHo BoJrer{3rBJreHue }r

6er npe.uurnecrue ro3r{ AoroBop lt .qa 3a,q6pxu ocraHaJrnf pa3Mep Ha rrpeaocraaeHara
rapaHuHf 3a r{3n6JrHeH[e.

''Totu dot<,t exa, e cbrtrzd,H s atrumme xa n&DIt* 
"o 

**ro**@##{03?{ol no npo.kr ,,nolpdpn.atrc Hr o6prrolarEnran
HHoplcrpyKrm! m npo.Dccll()rla.lrla mt.ll.3rlr no ccJrcro sroflarcrio ,.Hrxom nyuEpos" rp. nonoEo', xoirno ce ochry,ecnGr'a c
OuroHc@rna nodq)ena na Oneryrrudia nppt a ,,Pezaoxu o ,u,cttrcx 20t1-2020e., c$u1aqatryxa om Eq,oneicfi,/, c'bto, rFl

Ee@Eitcxa, Ooxn fr p?uoHauo Frrurne. Lltuais ornidq\ocm a c&bprag\ucno ia ryart/Kotlt t to ce aet om O&4uxa llotqo u
nt u ,n xax.it 6ono,',encm.z n .* * nu#Hxo\tr 
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(6) BL3IOXI4TEJUIT ocso6olqasa 2 (.(Ba) % or 3 (rpnre) %o rapuuut 3a H3rbIHeHHe Ha

AoroBopa s 20 (aBa.(ecer) .4HeBeH cpox c:rea BrB€x(rane Ha nocne.urlr no BpeMe o6err e

eKcnnoaraqur c pa3peureHne 3a [on3BaHe or oprauxre ua AHCK llnx yaocroBepeurre 3a

BbBe)rqaHe B eKcnJroaTaq[, oT opraHa, [3aan pa3perxeHHeTo 3a cTpoex.
(7) TtR xaro npe.uMfibr Ha AoroBopa BrsrxrqBa rapaHuuoHHo noAAlpxaHe Ha rr3rrurHeHH

crponTennu H MoHTorHn pa6orn n cboprxeHrut na o6errure/noao6eKT[re 3a cpoKoB€,

ctruracHo wr. 13, ar.l or HacrorIr1fifl AoroBop, ro ocrarbxa - I (eaxx) o/o or 3 (rptre) o/o

rapauux, 3a [3n6;rHeHne Ha AoroBopa e npe.uHa3HaqeHa 3a o6e3neqaBage Ha rapaguuogHoro

no/L[6pxane u ce ocso6o)t(uaBa B paMr(nre Ha 30 ('rpu.qecsr) xarea4apau .qHH cne.q r{3Txrrane

ua Hafi-aLflnfi rapaHrIHoHeH cpoK tro qn. 13, an.l 3a ll3n]JrHenrl crponTennn rr MoHTTDTGH

pa6orx u cBoprxeurlx sa o6errnre/no.qo6errure/rapaxuuoHHo rrorAtpxaHe.
(E) I-apanuurra 3a H3nLJrHeHHe He ce ocro6o>(aasa or Bb3JIOXHTEJUI, axo B rpoueca Ha

u3nrJrHeH[e Ha HacToruIH, .qoroBop e B!3HuxHaJr cflop Mexly cTpaHuTe oTHocHo

HeH3rrurHeHHe Ha 3aatJrxeHr{ma sa H3EBJIHHTEIII s B}npoc6T e orneceH 3a pelraBaHe

npea croTBerHr{, cr/I.
(9) B cryrafi Ha npe.qcraBeHa 6axroea rapaHrru, HnH 3acrp&(oBr(a or H3IIbJIHHTEJLfl,
Bb3JIOXHTEJITT ocno6oxAaga rapasqrrr4 6e: aa HaqrcrsBa JrsxBn, npll [peKparrBaue

Ha ,(oroaopa cJrea ypexrane Ha BcuqKtr QnHancoax rIpereHuun Mexuy crpaunTe.
(10) Obcryxaauero na Eanxosara rapaHuu, r{.nrr sasrpo(oBKara, Tar(cHTe n Apyrx nJraualr.r,

no Her, 6auxoeure rrp€Boax, KoMHcHoHHHTe, raICTo u noA.qEpxItHETo HM 3a H3n6JrHeHHe

rpe3 qerur nepao4 ua 4eftcrBue, ca 3a cMerKa Ha I'I3II]JIHUTEIIA.
(l I)H3HbJIHHTEJUIT e 3aa6JIxeH ,aa y.4brrxn cpoKa Ha Banr{,qHocr Ha rapaHrlrrra B

cryqafi, .re aeficrBHero Ha AoroBopa ce yalJrx, xa 6a:a crffo'{ero nI{cMeHo cnopa3weHHe c
Bb3JIOXI,ITEJITI, c Koero ce yatJrxana cporbr Ha aeEcrBre Ha ,uoroBopa Hnr{ cpoKbr 3a

H3n6nHeHIreTO My.

(I2)H3fILnHHTEJITT e 3a,qurxeH aa y.rlbJrxu reficrsuero Ha rapaHrlr.rrra rro HcKaHe Ha

Bb3JIOXHTUUI, axo e HarrpaoeHo B paMKrrrc Ha cpoKa Ha aaluAxocrra fi.
qn. 13. (l) fapaHuuoxxrrflr cpoK Ha H3Bbpureullre CMP e ctr:racHo rrperJroxeHu,3a
clorBernx, snA CMP cpor B rexHuqecr(oro npearroxeHne na H3IIbJIHHTEJUI n

clorBercrBge c Hapea6a Ng}l3l.07.2003 r. na MPPE 3a BLBe:rqaHe B eKclJroaraulu Ha

crpoexHTe a Peny6ruxa Erlrapxr H MxHrrMaJTHH napauquosHr cpoKoBe 3a H3nlJrHeHH

crponTenHr{ n MoHTa:ltHH pa6oru, cboprxenn, H crponrenHu o6erm s yKa3aHurra Ha

Bb3IIOXI4TEJUIT, xarro cre4ra:
l.3aaefisocrs no qn.20, a*4,r.3: l5 roasnu sru 180 Meceqa;

2. 3a Aefinocrs no qn. 20, ur.4, "r. 4: l5 roarns ulu 180 rrreceua.

(2) I,I3IIbJIHHTEJUIT (rux acrxo e4uo rlusxuecxo rnr, rcpuauqecxo nuue - r{rren Ha

o6e.u{HeHgEro n cnyrafi, qe I43IIbJIHHTEJLIIT e o6e.uunexue) ce 3aatrrxaBa aa orcrpaHrBa
3a cBo, cMerra cKpxrltTe He.[ocrarbun r.r norBHJrure ce BnocJreAcraue get[errx ot
H3nulHeHoro CMP :a cpoxosere tro [peAxoAHara aJrrrner,

(3) fapanuaoxxr.rre cporoBe 3arrotrBar ra rexar or aeH, Ha BtB€rqaHero Ha crpofiTerHut
o6err s excnroaraqur (araanaue na Parperueuue 3a noJr3Bane ra o6erra,/YaocroBepexlre 3a

BLBer(raHe g ercuroararlu.s).
(4) 3a npornxnure ce B rapauuHoHnnre cpor(oB€ ae$errs Bb3JIOXHTEJUIT yaerouena
rHcMeHo H3IbJIHHTEJUI vpe Ynegounrelgo rscMo. H3fI}JIHHTEJIJIT e .qmxes aa
opraHn3rrpa MarepHaJrHH H qoBeurKx pecypcfi rr Aa 3alorrHe pa6ora aa orcrpau.flBane Ha

4erperrurc n cpox 5 (ner) xaren,uapHu aHr{, Kam Sarnruecroro orcrpaurBane cne.[Ba ,qa ce

''To1u dorTxextn e ct tudex. Fxmnc Ho lkoll* ro,a@*rO*rr'00r{03?{01 no npocKr,Ilo,qo6pr.sfic Ha o6pf,lo!8r.nr8ra
|||l0prcrpyfi]Ta Ha npo{DccroHarfia rfiiara3r, no caircxo cmnaflcllo ,.llx*ona nyurapor" rp. nonoEo", xdttno ce ocuqecmrte c
OuMxcMrna ndrwna Bo OneF, lcxa ,q,a?N4o ,,Pea/om . pc,rf,et 2014-2020 z-, cquEa4awxa on Espo,ftc^tt ca,o, \F1

Eoponeictirt OoBd n Fluo$afio W6ume. llutdib oti."qqx@ u cnobprao\ae o ,to ,D6.rr/K,r'4n/rrr,a ce HE7/ om O6t4u1o nonoso u
nPu ,tuxox6. &,no4',pncm.a * ,* * *riilffirTw;";;;FfrTfrff#y,*o cnauxwle xa Ecpotti.,can conz u
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octlrlecrBr.r B MEHHMaJTHT{, TexHoJIomr{Ho Heo6xoanu cpox. Cae4 orcrpaHrBaliero
I,I3IIbJIHI4TUUIT npeaasa o6erra no.rucrex n a ao6po @rernqecKo cLcrorHr{e c
MHHHMzUTHH creafi or ocrulecrBeHrrre CMP no peKnaMarlnrra. Blaranxre Marep[aJrn rrpn
orcrpanxBale ua.uetlerrure cneaBa .qa orroBaprr Ha r3rrcxBaunrra KbM MarepHanure rro

Hacrorruuc troroBop.
(5) H3IIbnHHTEJITT He Moxe Aa orK&Ke orcrpanflBanero Ha BE3HHKHaJTH 4e{exrn s
[3[bJrHeHoro CMP, raro ce no3oBaBa Ha HeKarrecrBexn Marepualla uJIIr II3TeKL,I cpor Ha

roaHogT Ha MoxeH[Te MaTepxaJrH.

(6) Orcrpanrnaxero Ha HeAocrarrurrTe ce ycranoBrBa c noA[BcBaHe Ha npororon ctrJracHo
Hapea6a Ng3/31.07.2003r. 3a cLcraarxe Ha aKroBe r npororonu ro BpeMe Ha

cTpoETencTBoTo,

(7) Axo B cpoKa no ar.4 H3IbJIHIITEJLflT ne 3arrorrHe pa6ora sa orcrpaxrmHe Ha

.{eQerrute, norBnJru ce no BpeMe Ha rapanquoHHure cporoBe, Bb3.TIOXIITEJLflT uoxe

.[a Bb3noxu orcrpaHrB{rHero na geQerrure Ha rpgro rnue, xaro petxo,qnre 3a orgrpaHflBaHe

xa aeQerrnre ca 3a cMErra ua II3IIb.IIIIHTEJLfl.
(8) fapaxquoHuara orroBopuocr ce rr3rsrrcqBa, Koraro nporBexure ,(erlerrn ca p€3yJrrar or
HenpeasuaeHo o6c'rosrercrBo.

VIII. HEII3IIbJIHEHI{E. OTIOBOPHOCT H CAHKIIHII
{.r. 14. H3IIUIHHTEJUIT HocH orroBopHocr 3a:

- HsnurHenugro Ha crpoexa B clorBercrB[e c H3aa,[enure crpofiTenHr rnuxa H c
H3ucKBaHr{rra xa qr. 169, an. 1-3 or 3YT, xarro H c flpaB[Jrara 3{r H3rrrrruenne Ha

crpoxre:rHuTe L MoHTar(Hrrre pa6orr x Ha Mepr(HTe 3a ona3BaHe Ha xuBora x 3ApaBero Ha

xopaTa Ha cTpoHTeJrHaTa rrnoua,qxa;
- HgnraHeurero Ha crpor{renH[re H MoHTa]t(Hlre pa6orfl c Marepuanu, B3aenHr, flpoAyrcrn
L ApyrB B CbOTBeTCTBHe CtC C6IIIeCTBeHIITe H3HCKBITHH' KbM CTpOe)l(I|Te;

- HgrotsrHe H cbxpaHrBaHero Ha aoKyr,teHTau[rra no H3nrJrHeHHero Ha crpoexa, ctDracHo
urucraanurra na 3YT;
- Ctxpan.ananero Ir npe.qocraBrHero npfi rIoHcKBaHe or Kor poneH opraH Ha crpor{Te:rHl{Te

KHHxa H 3anoBeAHara rnfira Ha crpoexa no .ur. 170, al. 3 or 3YT;
- Ypex<aaae Ha rpyaoao-npaBHfire ornoureHfir c qe;rr{, nepcouaJl, aHrax[par c H3nurHeHle
Ha rtop6rrrar4 B ctorBercrBre c [3ucKBaHr{{Ta Ha 6tlrapcroro 3llxonoAarelrcrBo.
{.n. 15. H3IITJIHHTEJUIT orroBap, aa.Eeficrsrrrra Ha rpern nHrI4 Aorycxara or Hero .(o
o6erra (6er KoHTpoJrH[Te oprauu), raro sa cBon Aeficrsqr.
Ha. 16. IIpn He 3nblrHeHlre Ha 3a,qtJrxeHue no Hacroflrrlu, ,(oroBop, Heu3rrpaBHara crpaHa

alrlxu Ha apyrara o6e3uerex[e 3a npllrruHegq Bpear{ npn ycnoBtrrra na aeficrrauoro
6rrnapcxo rpar(.qaHcKo H rrproBcKo 3aroHo.rlare:rcrBo.

{.n. 17. flpu ra6aaa 3a 3aarpuraane rr flpe.uamxe na pa6oure no Hitcrorulfif, roroBop B

oQepnpaHar cpox, H3IIbJIHHTEJUIT gulxx neycroft!(a B pa3Mep sa 0.5o/o (nyna ue;lo x
ner,qecer[ npoueura) or o6rqara qexa 6es Atr[C no u.n. 3, an. I or ro:x [oroBop, 3a BceKH

flpocpoqeH aeH, Ho He noBeqe or l0 % (aecer npoueHra) or qenara 6er .II/(C.
rln. 18. Bb3JIOXHTEJIJIT yAoBJrerBoprBa rrperexqHHre cr no creAHHc pe[:
a) vpe npxxraruaue or ,rIaJrxHMu cWH;
6) npu nunca Ha rar<IrBa cyrtor - no oEurur pea c noKaHa sa 4o6poaoaxo rl3rtbJIHeHHe r
npHcrbflBane rcbM oprrxya reauo ctGupaue Ha.rIbJrxHMHTe cyMn rto 3axonoycrauoBexr{r

Pea.

''Toru doryHexm e c6**x a wxxuc xa,Q6oll* rO 
"ffiHffi-0017{01 

no ryocrr .Jloro6pr3or. H! o6paorsrqrfl8ra
BHopacrpyflrps Hs nportscro{rnHa rflrHa{, no cancxo sronaflcrio ,,[ll,ll(o,la n]lr,mpoB" rp. nonoro", xoimo e @ti!.tecr,dt.a c
$uxahcMna nd,peno xo Onepmucxa npoi:ptto ..Pezuoxu c pnoex" 2014-2020 ?.. cbbuxa\d.pxa on Eapo.Ei(rxu cl'at tpt

EopotPia^1l, OoNd fi Pzaoxaaxo paume, Qnmno ofiz@qBoem n c&q.\ortgdo xa ,D6ttux4wsmo ce x@1t on O64uho lloaeo u
npu xaxax.,,t &mo 
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rl.r. 19. Ilprl qacrnqHo Hex3ntJrnenrre Ha Bt3JroxeHara pa6or4 H3IIbJIHHTEJLfIT aunxx
xeycrof,xa B pa3Mep Ha crof,Hocrra Ha Her.r3nL,rHeHETe pa6or[, Be.qHo c l7o /e.urx npoqexr/
or crotrHocrra Ha.[oroBopa no vl. 3, a.n. I or crrquc.
tIa. 20. flpu nurno Heu3rrlJrHeHrre Ha Bb3noxeHara pa6ora, I,I3IIbJIHHTEJLfiT araxx
xeycrofira n paruep ua croftnocrra rro ro3rr AoroBop no qn, 3, an. I .

{a. 21. B cayrafi, ve no BnHa na H3II}JIHHTEJUI, Ynpaa.neraqurr oprau He BepxQxulpa
pa3xoau, rurareHr or B}3JIOXHTEJUI xa H3IbJIHI4TEJIT, KoHcrarxparr Karo
HenpaaoMepHo n3rrrrareHs cryll, H3IbJIHIITEJUIT araxn Bt3craHoBrBaue Ha

Hanpaaexxre nJrarrlaxu, or O6uIHHa flonono B cpor( or 5 (ner) pa6orxu /lHH cne.q

no4/qaaaue Ha uct(aue 3a roBa. flpu nenr:crauoBrBaHero HM, B'bUIOXHTEJUIT ce

yaoBnerBoprBa no o6uns pe.q - no(aHa 3a rdpoBonHo H3rrlJrHeHIle H npncrBnBaHe K6M

nprHyaurenHo cr6npane Ha abJrxrrMrre cyMr{ no 3r (oHoycraHoBeHn, p€A.

IX. IIPEKPAT.fl BAHE HA AOTOBOPA. HEYCTOfi KI,I
H,rt.22, (l) Haerorulnsr AoroBop ce npeKparrBa:

I . c xgntlrgennero Ha BcHrrKH 3aabJlxeHut Ha crpagure;
2. no s3auuHo crrnacne Mexay crpanlrre, H3pa3exo nHcMeHo;

3. npn neranouBaxe Ha H3nbJlrreHr{ero B e.(HoMeceqeH cpor cne.u flp€/locraBrae Ha

nflcMeHo yBe.rloMneHue or crpaHa na Bb3JIOXHTEJII sa HaqaJroro Ha l,l3trr:rHeHue, Ha

Aef,Hocrlre lpe/ur.rgr xa Aoronopa(cleA npe.uocraBrHe, Ha ]I3IIbnHI{Teff or Br3Jroxurem Ha

oKoHqarenHn H3xoAHH AaHHH, HeobxoAnMx 3a urpa6oraaxero Ha HHBecrHlIHoHHure

flpoerff r, y.qocToBepeHo c noarr[cB{rHe Ha flpueMo-npe.[aoaTeneH npoToKon).

4. npn aunoaao HeE3rrlJrHeH[e Ha 3aAbJrxeHu.f,ra Ha eAHa or crpaur{Te no AoroBopa - c
20-anesHo nHcMeHo [pe,a[3Becrr{e or mlpaBHara Ao Her{3npaBgara crpaHa;

5. no npeuexxa xa Bb3JIOXHTEJUI, xoraro cne,E 3aroqBane xa pa6ora, x Ha BceKH

nocne,qBr II erafl or ,3nLrHeHnero Ha o6€Knrre, ce ycraHoBtr orKJIoHeHn, or IIpe.qBIl,[eHHTe

B AOTOBOpa aHrarrHMeHTrr;

6. e cnyuafi qe pa6orara 6r4e cnprua 3a rroBeqe or 30 raaeruapH[ aHH no o6etcrIlBHa

rlPHqHHl|, KOI, TO HE MOTAT AA CE BMCH'T BbB BTHA HA HIIKO' OT CTPAHHTC IIO AOTOBOPA, TO

HeroBoro AeficrBue ce [perparrBa c ABycrpaHeH nporoxon. B rosH cnylafi
Bb3JIOXHTEJUIT ,urnxu na H3IIbJIHHTEJIJI srsHarp&KreHue 3a ,r3BtpureHara pabora

ao n perparrBane Ha aoroBopa;
7. c nncueso ),BeaoMneHrre or B}3JIOXHTEJUI, upu ysrauoBeH[ or ArpxaBeH

KoHTponeH oprau rpy6u Hapyurexru xa noprr.rarraHara ype.u6a;

8. a clyraxre rto qr. 36, ar. 4H .ra. 37, at I I or roau goroeop;

9. a cayraure na qn. I18, an. I or 3OlI;
10, s apyru cn)r.rarl npeABlrIeHH B 3aKoH;

G) Bb3nOXI4TEJUIT uMa npaBo aa npeKparn AeficrBxsro Ha aoroBopa qpe3 nHcMeHo

rpeA[3Becr[e tr c nocnear{ur{re rrpeABu.rleH[ B .qoroBopa n clyrai qe H3IIbJIHHTEJUI xe
[3nbJIHrBa 3a,qtJrxeHutra. Hengntrnexugro ce ycraHoBtBa c KoHcrarHB€H nporoKon or
nl{uero oc6lqecrBf,Balrlo crpor{TeneH HaA3op u npeacraB}rreJr Ha BB3JIoxlreJrr, n xofiro ce
orqHra ll .uef,crBrrenHo H3B]puenoro. B rosx clylafi I43IIbJIHHTEJUIT aurxu BptuaHe
Ha HeycBoeHHTe aBaHcoBo IIonrteHH cyMr{, aKo TarotBa ca noJryqeHH a nscMeHo
onpeAeneHurr or Bb3JIOXHTEJUI cpor, pecn. B}3JIOXHTEIIflIT yrpalrtrIrBa npaBara no
rapaHuHc 3a B3nLJIHeHXe.

''Tort dovxex't e crr&det c rxraru,tp a II6.DII J{e* *H##ffi*37{0t no npocrr -ttorc6prla& Ea odporosqrcnHrm
kHoprcrpyrryl)r Ha npo{acfloHanH! ruraxaHt no carctto cronarlclm -Hnrors nyu(apo!- rp. noflolo", xiumo ce Nu4ecmssu c
$uuo,tcMria ndt@eno xo Oneryrtuaxa npozryua ,.Pe.,uoxu e porc.x' 2014-2010 e., c-b+uuaucuryxa on EqaAiaxutN c.rw tpe,

Eaporcbxua $oxd u peetoxauo pilune. Llrrwla o eopHocn y, cdnp)rttfi/emo xa n 6r.uxa4urira ce Ba|cu om Ofu4ufi llon@ u
hpu Hu,.o'ce, &mo',,t.,"^* n "*" * ouXllffi#rT##";;;ffiffi;!#y,onm caotoeu4e xa Ecponeicru' c.bb? u
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(3) IIpu nperparrBaue Ha aoroBopa nopaau HeH3rrLJrHeHle [Jru no B[Ha Ha

H3IIJIHHTEJIT, B}3JIOXHTEJUIT uoxe Aa 3aAEpxH rapaHunflra 3a H3nErHeHHe H.nr{ aa
yflpaffHlr npaBara no 6anxonara rapaurlrrr 3a H3nbJrHeHHe, He3nBrrcuMo or yarpxaHuTe urn
atJrxlMnre ,rlo ro3H MoMeHT Heycrofixfi.
(4) B cryuaft qe H3IIbJIHHTEJUIT npexparu eaHocrpaHxo roroBop4 Bb3JIOXIITEJITT
3aaLpxa rapauu[flTa 3a H3[EJrHeHHe Ha.(oroBopa nnu yrrp&rurBa npaBara no 6aHxosara
rapaHunr 3a H3rrbJrHeHHe. B roax clyrafi H3flLJIHHTEJITT Aurmr Bpbuarie Ha HeycBoeHH

aBalcoBo flonyqeHn cWH no AoroBop4 rrpu nolr1nreHu raxnna. Eanocrpaxuoro
npexparflBaHe Ha AoroBopa or crpaHa na H3IIIJIHHTEJUI re ro ocso6oxraBa or
3anraqaHe Ha ,[brxHMHTe, cbHracHo AoroBopa Heycrofrxu,
(5) Hacroruurr aonoBop Moxe .qa 6rae uperparen or Bb3JIOXHTEJI-fl u axo B peynrar
na o6crorrelcrBa, B63HHKHaJI[ crer crgrpr{BaHero rrry, roi He e B cbcrorHxe aa H3n}JrHu

cBoHre 3aA6nxeHu, no HeFo. B rosu cayrafi, Bb3JIOXHTEJITT o6esulercaa
H3bJIHHTEJUI 3a npertpneHHre Bp€aH.
t{.rr. 23. (l) flpx HeH3rrLJrHeHHe Ha 3a,qtJrxeHrre no Hacrorrrlg, .(oroBop Hex3npaBgara

crpaHa AaJrxu Ha rpyrara o6esulerenue 3a npuqHHeHH Bpe.(H npr ycnoBurra Ha

AeficrBauloro 6urrapcxo rpuqascro r{ TtproBcKo 3aroHo.qarencrBo.

)(" OOPCMAXOPHI,I OECTO.flTEJICTBA
{.1,24, (l) Oopcuaxopuo cr6nrue (nenpeoao.nxua cula) no cMHcLJra Ha ro3u AoroBop e

Bcrl<o HerrpeaBraaMo a:rri Henpe.rlorBparnMo c!6HTHe or x3BEHpeaeH xaparrep r.t r.r3B6H

pa3yMHur KoHTpon Ha cTpaHnre, B63HrKHaro crea c(nrcqBaHe Ha,aoroBop4 Ko€To flpaBrr

H3nI,JIIieHHeTO My HeB63MOXHO II KOeTO CbTUeCTBeHO 3aTpyAHflBa E3[bJIHeHIteTO IIO HarIr,rH U

B CTe[eH, qe pearu3xpnHeTo Ha 3a.qHrxeHEeTo, B6npexu ,,HerrpeoaonfiMara c]rjra"
npornBopequ Ha cnpaBeanuBocrra u Ao6poclBecrHocrra.
(2)He npe4crar.ruBa ,,Henpeo.uonuua crura" cr6urue, npxrruHeHo no xe6pexHocr Hnn qpe3

yM[lrureHo .uef,crBlre Ha rrrrofl or c'rpaflHTe BJIU rexHu npe.tlcraBxrenx n/ulu cnyxu'reau,
KaKTO n He,4OCTnra Ha napHqHH CpeACTBa.
rln. 25. (t) Crpanure no Hacrorulu, .[oroBop He Hocrr orroBopHocr 3a Her3oLJrHeHHe Ha

3qabnxeuurra cx npu Hacrbrreauero na r[opcuaxopHo cr6nrue, Cporrr sa N3[bJrHeH e Ha

3a,[ulxeHHero ce flpo.ubJrxaBa cro6pa:Ho c nepuoaa npes rofiro xlorlneuusro e 6ulo
cnprrHo or Qopcuaxopuoro cr6urxe, qpe: floanrlcBaHero Ha AKT, o6p. l0 aa cfltrpaue Ha

crpouTencrBoro. Krayrara He 3acsra flpnBa ur]t 3aAaJrxeHH, Ha crparrnre, KoHTo ca
Bb3HsKHarfl s ca 6ulu AEJIxrrMu npe.qn Hacrb[BaHero xa Qopcuaxopuoro cr6urue.
(2) Cryanar4 xorro e 3acerHara or rlopcuaxopao cr6urre, cne,qBa B MaKcrrMaJrHo KparEK

cpoK cne.q ycraHoBrBaHe xa cr6Hruero, .qa yBeaoMr.r .qpyrara crpaga lr ga fi npercrana
/Iora3arencrBa 3a norBara, ecrecrBoro E pasMepa ua r[opcuaxopHoro cr6rrue H oueHKa Ha

HeroBnre Bepoxrar! nocJle.qnur{ s npoaulx[Tensocr. 3acernarara crpaHa rrepnoalqHo
npeAocraBc nocre,uBaulu H3Becrur 3a HaqHH4 no xofiro QopcuaxopHoro cr6xrne cnupa
x3nLJIHeH[ETo Ha 3aAt:lxeHl{rra ft, rarro E 3a crerleHTa Ha c[[paue.
(3) Aro Sopcuaxopno cr6nnre e Bt3rrl,enrrcrBaJro H3ITMHHTEJI-II aa octulecrBr
.4eftHocTHTe rlo Hacrocrqx, AoroBop, cpoKoBere no AoroBopa coupaT .qa Ter(ar H Ha

H3IIbJIHHTEJL He Moxe .qa ce rapcu orroBopHocr 3a HeH3ntJrHeHHe uiln ra6asa.
(4) Crpanare He Hocrr orroBopHocr e.[Ha cnpflMo apyra no orHoueuHe Ha Bpe.un,

nperBpneHfi Karo rrocne.qarla or QopcuaxopHo cb6BTHe.

''Toru do^)..yex e cwtututt e pyxue xan6olt* rG**ro**4ffi.ool7.Cot no npocKr ,Jtoro6prurc Hr ofla3orgrlnBa6
xHopaqrpyrr}?! 88 npooacrotlarri! mMBBHT no ca.ncxo cron!ficrso ,.Hrt(o,|a nyuxapor" rp. nonoao-, xriDro ct oc.bqecmst@ c
Quaxcrwmo wtdtqetu Ha Oncrynwcto tq,o.,Fo.Na ..Pezuoxu e Foex ' 2011-2020 2., c@ua,rctaryxa on Edpotpic^1t c.b,c? Wt

Eapo*itci1/, Oofi a pezuoxar4o Nxume, lltwna oneaopxocd l, c&bp,xaiwrno w q6a/,,xayu,,n ce xocu om OA4uro non6o I
npu RuxaxdJu o&,,tot tcrcn.a xe No.xe d ctv:tnno. w 
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(5) Ilper BpeMero, Koraro r{3nHrHeHHero Ha 3aAbJrxeHurra Ha Hflxo.r or crpaunTe e

B}3nperrrrcrBlrHo or sopcuaxopuo cr6urne, 3a Koero e a4AeHo [3Beqrne B c6orBercrBrre c
roray3nre Ha HacrorrrlH, AoroBop r{ .qo or[aAaHe aef,crnrero na sopcuaxopnoro cr6urne,
crpau[re flpeAnp[eMar ncn.rxs aeo6xoluuu Aef,crasl, ra Aa ug6enrar rrru cMeKqar
srr.(eftcrruero Ha QopcuaxopHoro cr6rmle H Aor(oJrroro e Bb3MoxHo, aa fipo.(Hrxar .ua
H3[bJlHrBar 3aAbJrxeHHrTa cr{ no aoroBop4 KouTo He ca Br3npenfTcTltaH[ or
tpopcnraxopxoro cr6srxe.
(6) Crpaxure srgo6uossBar (c Arr, o6p. I I :a nrgo6noglsane ua crpoureacrnoro)
Ir3nbJIHeHHeTO Ha 3aALIXeHHrTa CH rro HaCTOttqL AOTOBOp Be.4Hara, UIOM e BL3MOXHO CJIeA

orrra,qase Ha $opcMaxopHoro cr6rmre.

XI. HOCEHE HA PHCKA
{n, 26. Pucrrr or clyuaftxo rrorrBafle HnH noBpe&aaHe Ha r{3B6prrreHo crpouTencrBo,
I(OHCTpyKUHX! MaTepI{anH, CTpO[TenHa rexHllKa H apyrfi Marepr{aJrH}, arT[Br,, HaMupaqn ce

Ha crpor{TenHara nnoqaAx4 He3aBucHMo qrrr co6crBeHocr ca rellt attTuBu, ce HocH or
H3IIJIHI4TEJIT, or MoMeHTa Ha np€AocraBrxero Ha crpo[renrrara rnouaar(a 3a

tt3nL]rHeHlte na CMP,qo ctcraBrHero sa Konctatugen aKT sa ycraHoB{Baue roAHocrra 3a

npueMane Ha crpoexa (Ilptuotrenue Nsl5 kb t,u. 7, an. 3, n. 15 om Hapedda Ns 3 om 3l
rotu 2003 z. ia c'bcmaaflHe Ha aKmole u nrymoKonu no Bpei4e ,ra cmpoumercmeomo).

XII. MEXAHH3bM 3A HEAOITYCKAHE HA HEPEAHOCTII
qn. 27.(l) flo cuscr.na aa ta.2, r. 36 or Pemauenr (EC) 1303/2013 r HacrorurH, .(oroBop,
,,nepe4nocr" e Bcrxo HapyrrleHue Ha npaBoro na Crroga lrJr[ Ha Baur{oHalrHoro upaBo,

cBap3aHo c [punarauero na raru parnopeA6a npou3ruqauo or.uef,crBfie flru 6egaeficrnxe
Ha EKoHoMHrrecKrr orreparop, fracrB:uu B flpHnaraHero xa enponeficxnre crpyrffypHH Lt

HHBecrHrlHoHHs Qonaone, roero Ma srr 6u xualo 3a nocnear{qa Hagacf,Hero Ha Bpeaa Ha

6loaxgra Ha Cbro3a qpe3 Ha{rcn Bafle Ha He[paBoMepeu patxo4 r 6ro4xera xa Crroca.
(2) ,,Hruarrra", cauracHo .ur.l, naparpa0 l, 6yxra ,,a" or Koxnexu[rra 3a 3aulr{ra Ha

Qxxaxcoarre [HTepecr na Enponeficxure o6qtocru cneABa aa ce par6upa ncexo
yunru.neHo .ueftcrBHe, cB6p3auo c:

a) u:noaaaaxero tlntt npeacrartnero Ha rperrrHrr, HeroqHu [Jru HerrtlrHu ,uex:Iapauun HnH

,qoKWeHTEr roero Bo.[n ao raoynorpe6a nntt Heo[paBAauo r3nor3Baue Ha cpeacrBa or
o6qnr 6roaxer Ha Enponeficxa, a o6u$rocr unr or uefiuo rue;
6) npaxpuraHe ua xuQopuaqu, B HapyureHxe Ha KoHKpETHo 3aa6JrxeHle, BoAeuo ao
pe3ynTaTrrTe, cnoMeHaTH B [peAXOA]raTa TOTIKa;

a) parxo,qMfle Ha raxr{Ba cpeAcrBa 3a ueJrH, pa3nHrrHfi or re3r{, 3a Ko[To ca ornycHarH
n6pBoHaqarHo.
rI.lI. 28. H3IbJIHI4TEJUIT e .4nrxes ra He .[orycl<a Hepeauocrr npll r.t3rr]rrHegrre Ha

BruroxeHure My c AoroBopa pa6orn, rarro u sela6agHo .qa cHrnaJr[3tpa B]3JIOXHTEJLII
npH BL3HHrGage Ha CbMHeHH' 3a HepeaHocTu, cBlp3a[x KaKTo c r.r3n6JrHeH[eTo Ha

,4OrOBOpa Tar(a H rrpl H3[sJrHeHHeTO Ha npoerma.

U.tr. 29.(l) I43IIbJIHHTEJUIT e .Enrxeu .u,a Bb3craHoBH BcHrrKr HenpiuoMepHo rronyqeHH

cyMH B naJreH pa3Mep, B€AHo c ltJrxxMara JrHxBa 3a nep[o,{A npes xofiro re ca npecror;u{
npu Hero, B cpoK or l0 .qH[ creA nonpaBane Ha nHcMeHo Hcraue or crpaHa Ha

Bb3JIOXI4TEJUI.

''Toru do^Txextn e .b?tudex a pynap xa.uEtDIl* ro,affi###.o037{ol m npo.m,,noro6pr8uc H8 o6r*o!8nnrrra
lH0prcrpyrrlTs Ho npo{Dccl,lo8nj|m r$t.ra3rl, no ccJtct(o ctonlrsllo -Hnxora nylrlqoa" rp. nonolo", xoA^o e euapcrwee c
Ouxa4cMmo iodtqeno m Onepmao npoep.ua .,Peao,ru. Df,cdcx" 2011-2020 ?., cqh axcupxa om Eoporcicnn cbro, aprt

EaPoraacxua Oond n pa.'uoharrc Fxume. lfuotru ona@oprroan a, cdhpt$Eaeno xo tDanrxaquxda ce qoclt 06 Obt4uBo nonoeo u
npu l,uxax.u &dornenc,r,oo ae Noxe & cevc\u,ts. le 
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(2) IIpx HeBa3cragoBrBaHe B pa3Mepa H cpoxa rro rpeAxoAHara aansex B}3JIOXI4TEJITT
y.uoBnerBoprBa npereHuaHTe cu or lapanqurra ga [3n6JrHeHHe xa.{oronopa, Karro H no
o6u[c pea.
rln. 30. I43HbIHHTEJUIT ce 3a,qlJrxaBa .qa 3arro3Hae nnqara, aHra(HpaHH c H3rrlJrHeHHe

Ha .qorcBopa c onpe.qeneHnero 3a ,,HepeaHocr" n ,,u:uarra".

XIII. KOHOJIHIM HA IIHTEPECII
{.tt. 31. H3IIAJIHHTEJITT rapagTrpa" rre Hrxoe amxHocrno rxue na Bb3JIOXHTEJUI xe
e noryquro H HrMa aa uy 6rae npeanoxega or H3IIbJIHHTEJUI uprxa xng Henpf,Ka

o6rara, npoueruqaula or Hacrorqur .(oronop HJIH or HeroBoro Bb3Jrar.axe.

{.lt. 32, H3IIbJIHHTEJITT ce 3allbnxaBa aa rpearrpueMe scrqru xeo6xo.utMr MepKr, 3a

us6rrBaue na xou$lurr Ha xHrepecr{! KaICro H .[a yBe.rloMrr Hesa6aano BT3JIOXHTEJUI
orHocno o6crorrelcrno, xoero npear{3BrrKBa [Jul Moxe aa npe.uu3Buxa no.uo6eH xonSlurr.
(2) KoH$axrr Ha HxTepecu e HaJrHqe, Koraro 6$flpncrpncrHoro u o6ernrnxo yrrp&t<rrrBage

r[yrxqxnre ua r[uuaucoa yq:rcrnnK unH Apyro JrHrIe, flocoqeHo n naparpar[ I Ha qn.57 or
PeraauernHa Craera (EO, Enparou) Ns 96612012, e olopoqeHo no npurruHH, cBbp3aHH clc
cenreftcrnoro, eMoIlIroHaJIHIm xl{Bor, [o:ruruqecr(ara HJru HarIloHaJIHa rlpuHa,qrexuocr,
HKoHoMr{qecxs [ETep€c llnH Bcrr:rKbB Apyr HHTepec, xofiro e o6ul c ro3[ Ha nonyqarent.
(3) KoxQarrr Ha rrHrepecr e r acxxo geftcrBue, nocoqeHo n v.n.32 or.{enerHpaa pernruenT
(EC) Ne1268/2012 na xouncurra.
qn. 33. H3IbJIHI,ITEJUIT ce 3aAurxaBa .qa npeanpneMe norvxu neo6xo4nMn Mepr(H 3a

He.[onycKaHe Ha Hepe,(Hocr]r u H3MaMr{, Karro l,t .[a yBe.rloMr{ HBa6aBHo B}3JIOXHTEJUI
orHocHo o6ctorrelcrao, Koero np€.qn3BHKB{l rrJru Moxe ,qa [peAH3BnKa HepeaHocr ITJIH

H3MAMA.

{.n. 34. I43IbJIHHTEJITT u:pnuHo ce 3qa6nxaBa aa He rpHBJrHqa rnua 3aeMarqn

ny6ruuua AJrtxHocr B opraHn3aur.rflTa sa Bb3JIOXHTEJLf,, ercnepnx H qresoBe Ha eKflna
3a ynpaBnenfie Ha npo€Kra aa pa6orm no rpyaoBo npaBoornorrreHne, rp&([arrcKu .[oroBop,
.[oroBop 3a ynpaBaeHHe 3a Hero rxqHo Hnx 3a ,apyro rcpu.qHqecxo Jrr{ue, B r(oero T ofi crane
cLApyxHxr, axulroHep, ynpaB[Ten, a[peKrop, KoHcyJrraHr Hnx e rro apyr Haq[H cBap3urH no
cMucbJra na $ I or .{onurxurelxara pasnopea6a sa 3axosa 3a rrpe.qorBparrBaHe s
ycraHoBrBaHe ua xoH$rnrr Ha HHTepecx 3a cpor( or eaHa noarrHa cne,E npeKparrBaHe Ha

npaBoorHoureHrr.f,ra Ha roperocoqeHxre nsqa c Bb3JIOXHTEJIT, Ho He no-pnHo or
u3TI{qaHe Ha cpoxa Ha .4oroBop4 He3aBHcrrMo oT ocHoBaHleTo 3a [p€rpaTrBaHe.

XIV. APXI,IBHA AOKYMEHTAUI{fl. OII{T H KOHTPOJI
{.tt. 35.(l) H3HBJIHHTEJUIT crxpanxra BcxqKr, .aoxpeHrH no H3n6JrrieHHe Ha Hacroruu,
.uoroBop no BpeMe Ha HeroBoro H3nbJrHeHHe H 3a nepnoA ot 3 roArxx cnea aarara Ha

npuKflrorrBiu{e H orrlfira}re xa Oneparnnua nporpaMa ,,Peruoun B pacrex" 2014-2020 r., r.e.
noHe.qo 31 4exer'rnpu 2023 r. l3a nepuo.rl or 3 ro,auHu cJre,q qacrurrHoro npursloqaaue Ha

npoerffa. .{oxlrnenrure ce cbxpaa Bar H cneA I.r3Tllrrzue Ha ropHrrre cpoKooe, a cayraft, ve
uua ctre6nx, aaMuHucrparr{BH}t }tJIu cJIeacrBeHH npo[3Bo.qcrBa" ao flpuKJrrorlmHero ttM

Hnx trpu Ha.q;rexHo o6ocHosauo xcraue na EepofieficKara xoMrrcfix.
(2) Bb3IOXHTEJIflT, qpe3 cBon rp€,qcraBrrreJrn, Moxe no BcrKo BpeMe lra H3r{cKa

,rIoKyMeHTaqHfl IrrH BcrKar(Ba apyra auSopuauur 3a s3Bbpueaflre CMP u Moxe aa
nperxerqa n [poB€prBa flocoqegara AoKyMesrauxx, 6ea c roaa ga sarpygnrna 4ef,uocrra ua
H3TIbJIHHTEJUI.

''Toru dory exm e c;rtua"tt a pxxwc xal6@Il* rc"ffi#ffi.ool7{ol rio npo.Kr ,.noao6prs&* Ha o6p4osarqr1rm
sHopasrpyrrrps Ha npo(tscroHarBa rllMHIJl|! no ccJtcro cronaHsrro -Hfl(ora nyumpoB" rp. nonoro", t oimo e @u4ecftraie c
Quxoxcwna ndtgena a OMINrrucqa ,tpo.WNa ..Pezuow c poe.r ' 20l l-2o20 ?.. &tuaxcltryxa om Ee,r,,Piaxu, ctbt w,

E&poeirxu, OoHo u Fzaoxawo Ftaunnc, lltmna onzdoplocm o c&bp.*tt$tAtio Ha Oauxawsmo ce ,.@t orn O64t/xo lldtso u
npu xtxoxeu dc,notu prcmu u ,* tu o ** 
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(3) IIpu npoBepKxre Ha Mrcro or crpaaa na B}3JIOXHTEJII, nrnrunnre oaxropu Ha

npoerr4 Ynpasn Baun opran, 3renoro 3a BbrperxeH oaxr n MPPE, Ceprutluquparrtxr
oprax, Ogxrrpanl[, opraH, Crrrerna naJrara Ha Peny6nuxa Erlrapnr, npeAcraBuTero Ha

Eaponeficram Kouncur, Creera sa KoopauHarlnfl r 6op6ara c upaBoaapyurennrra"

3acrrarua Qanaxcoenre r{Hrepecu ua Eaponeficxrre o6qsocru (AFCOS), Enponeficxara

cryx6a :a 6op6a c H3MaM[re (OLAF), Eaponeftcxara cMerHa nalrara, Areuuugra ea

atpxaana tlunaacoBa rrxcfleKur.r, n apyrfl erponeftcxa ]rru HarIrroHaJrHH r(onTponHr opraHu,

H3flBJIHHTUUIT e artxes aa ocflryp], npxctcrB[ero ua caofi npeacraa[relr, xarffo r{ aa
oc[ryprBa aocTbn .[o noMeIIIeHHf, H npernea Ha,qoKyLreHTH, cBsp3aHu c u3nbJIHeHueTo Ha

BE3JroxeHHTe Aef,nocrn no AoroBopa.
(4) H3IIbnHI4TEJUIT e Allxen .qa r3rrbrrHrBa MepKHre H npenopbKure, cb.qbpxaruu ce B

.[oK;ra,Eure or npoB€pKn Ha M.f,cro n3arprrreHs or Bb3JIOXflTEJ]-fl unn nocoqenHTe B

n pelxo.[HaTa anHHes opraHfi.
(5) H3I}nHHTEJUIT ue ce BL3ALpxa or BcrKarcgH aeficrsac, KoHro Morar aa HMar

ne6raronpn.rrHu rrocnear{u[ sa BA3IOXHTFJIA l ue n3nBJrHrBa Bcr{qKrr cBor{

3aAlJlxeHnr, xaro u3urJro cr6nro,uasa xHrepecxre na BbUIOXHTEJUI.

xvr. CnETIHoIITIHI{ ycJIoBIt
lla. 36. (l) Hacro.ruxrr aoroBop Moxe aa ce H3MeH[ Ha ocHoBag[e ql. 116, al. l, r. I or
3OII no B3ztlrMHo crDracxe Ha crpauxre, [3pa3eHo n nucuena Qopuq flopaax H:uexenne na

llorosoo :a np€aocraBrHe Ha 6esrmr,resnHa OuxaHcoBa no {our },{! BGI6RFOP00I-2.00I-
0039-C01. xoero He soff ao npol{.rHa Ha npe.[METa Ha o6ruecrseHara nopaqxa.B roru
cMuctJr Bt3HHKBaHero Ha HoBu [paBHJra H ycnoBH, a .I[oroaop 3a np€.rlocraBxHe Ha

6egstsMetaHa Quxaacoaa noMotr, xarro H BcrKaxBH apynd aoKWeHTH H yxanaxr{, or

QxHaflcltpr,tuq oprau, cBtpsaHr{ c pa3Mepa Ha ueHarq HaqHHa Ha nnaulaue, HaqrlHa Ha

oTqHTaHe, npoMtHa B cpot(oBe, KarTo L BcrxarGE ,qpyrH ycnoBH, oT HacTorrrlaTa npoueayp4

Itpo.ullKryBaHn oT HoBHTe [paBHna ce cquTaT 3{r ocHoBaHr{e, 3a [poMrHa Ha.uoroBopa 3a

o6ulecrreua noptqKa no cMHcrJra ua qn. 116, al, l, r. I or 3Ofl, xaro o6xsarbr u
ecTecTBoTo Ha B63MO,(HI|Te H3MeHeHr r, KaKTO I,l yCnOBUrTa, rrpH ROTTTO Te MOraT Aa Ce

H3nor3Bar ne rpx6na 4a Bo,qH ao npoMrHa B npe.q{ETa Ha AoroBopa.
(2) B clyvaure Ha ropu,EfiqecKlre r[arrn no aa.l, crpanrrre ce cbrnacxBar ra orpa3rr HoBHre

,uoroBopeHocru no MexAy cH, Kol{To ca $yaxqxr Ha HacrBnuJI[Te [3MeHeH[, B

.uorIlJIH[TenHo cnopa3yMeHr{e KbM cKJIIoqeHIm AoroBop. HsueHeHuc creABa Aa [oBTaprr
rl3pxqHo ]r roqHo npalBunar4 orpa3eHr{ B aoxyr(eHTnTe (uoeu npaaula u ycnoBr{, B

,(oronopa 3a npeAocraBcse xa 6egsrgM*.Ena (DHHaflcoBa floMorrl, xaKro H BcrKaxBH apyru
aoKWeHTri rr yra3aHtrx or Qnnancaparqxr oprau) H re eAr{HcrBego uorar aa 6raar [perMEr
Ha 113MeHeHHeTO Ha .[OrOBOpa.

(3) Brrroxrre.nrr noarorB, [poexT Ha ,I[onurHureluo c[opa3yMeH[e 3a r{3MeHeHue Ha

aoroBopa Ha ocHoBanue q.n. I16, an. l, T. I 3OII, s Koero orrr{cBa xeo6xoAuunre [poMeHH,

cBLp3aH[ c pa3Mepa Ha ueHara" xa gefixocrure (yaeauuasaue,ro r{Jra HaMaJUrBaHero Ha

AurxnMoro Bt3narpar(reHr.re), xatnua Ha nJraulaHe, HaqHHa Ha orrrr{TaHe, npoMrHa Ha

cpoKoBe, KaKro H BcrKaxB[ apyru ycnoBH, oT HacroflrrlaTa npoueAypa.
(4) B clyuafi Ha H3plqeH uJIn MbJrqaJrlrB orr(a3 or crpaua Ha H3nlJrHxre:rr ra no,urrurrre

aonbJtHurernoro cnopa3yMeHue no aa.3, B!3JroxrareJrrr uMa flpaBo aa pa3Banu aororop4
Karo I{3rrbJrHHTeJrrr B To3H cryraft 4raxx u ueycroftra B pa3Mep xa 5olo (ner npoueHra) or
croinocrra na 4oronopa.

''Toru do^y exm. c61tuaPtt a Nxxwc xa,QE@Il* rc*ffiHffi{ol7{ol no npo.rr -IloAo60rBasc {r o6pr3o.argrHsr!
xtlopscrpyKrrpa Ha npo@ctioiarHa lllxn!:!lr, no caJrcro gmnusrBo .,tll|xona llytlrrpoB" ap. nonolo". xoifio te ocwlectnd@ c

$u@ttcMna nodtwto ro Otp4rrscaa npo.W o,.Pezuottl, c pcnc.x" 2011-2020 2.. c@uxoxctgxa on Ecpoedrna crot ypet

E4porEittxu, OoHd tu pe?ao$awo pBumtc, lt ,prrro om?Bopnocrn I c&bp,xurlQdo Ho qdnuxa4nfia e ENlt om O64aHa II(Mc,oo u
npu xaxah,u &mos,tprcneo He Noxe tu ce cw,,o. re 

l::ry?fffi;ffrffiffiro^o 
, oonuor" xo Eepotencxux *w u

t
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U;r. 37. (l) Hacrorlqxrr AoroBop Moxe .(a ce H3MeHu Ha ocHoaauue qa. I16, al. l, r. I or
3OII no B3arMHo cbrnacue Ha crpaHxret H3pa3eHo B nHcMeHa Qopu4 nopaax flporrrsHa na

HHBeCTHTIHOHHHTe HaMepeHr{f, Ha BL3JTO)I(I{TeI,. KO'TO He BO.&r.AO npOMrHa Ha npelMeTa Ha

o6uecrgeHara noot.tra.
(2) npu npoMrHa Ha rlxBecrlrqrlouurrTe HzuepeHu, Ha Br3Jroxxrenr, BoAerrIH ao
cuqecrBeau aonycruMH opoMeHs rro cMrrcbJra Ha q.n, 154, at,2 n a* 4 3YT, cporrr ra
H3rrrtlHeHre Ha .[oroBopa cn[pa aa reqe 3a BpeMerot xeo6xoauuo 3a npoBerrqaHe Ha

npoueaypara no qr. 154, aa. 5 3YT. Brr.noxxre.nrr He Auxlr Ha [3nHHr{TeJrg

AOnUTHHTeJTHO BE3HarpArqeHHe 3a BpeMeTO Ha CnllpaHeTo,

(3) flpourxara B HHBecrurtHoHHHTe HaMep€Hr{r Ha Br3JroxaTeJrfl Moxe Aa Boar{ .qo npoMrHa

s o6eua Ha CMP, [poMcHa BaB BH,ua Ha CMP, [poMrHa B o6eMa Ha BJraraHHTe MarepriaJrx,

npoMrHa BbB BH,qa Ha BJraraHHTe MarepHa;ru. flocoqeHare qerupfi npoMeHH Morar.[a Bo.urr

ao cfKpa[IaBaHe Ha cpoKa H noeBTr{BrBaHe Ha crpoHTencTBoTo, cbKpauaMHe Ha cpoxa H

ocKbIIrBaHe Ha cTPoHTencTBoTo, yA]JIxaBaHe Ha cpoKa fl [oeBTIHcBaHe Ha cTpoHTeJrcTBoTo,

yal:rxaBaue Ha cpora lt ocKrnrBaue Ha crpouTencrBoro, Ho 6e3 npoMcHa Ha npeaMera Ha

o6ulecrBeHara nopbqKa.

(4) Bruoxnrerrr Moxe Aa [poMeHx ruBecrHrrr{oHHr{Te crl HaMepetufl, Boaerrlx Ao

ocrtnrBaHe HJrr,r noeBTuHrBaHe Ha crpolrencrBoro .4o l0 %, rarro tr ao y.ubJrxamue rlntl

csKparrlaBaue B cpoKoBere ao 30 axr. B cpoxa He ce BxJrrorrBa cfllrpagero, npe,EBu.qeHo B

a1.2.

(5) npr npoMeH[, HaJrarauur n3rrbJrHeHuero Ha Ao[rJrHHTenex o6eu u.nx nu.( CMP, cporbr
Ha,qoroBopa ce yALJrxaBa npr ueo6xo4uuocr c BpeMero, xeo6xoAnuo 3a rexHoJrornquoro

H3nLJrHeHle Ha onepaqurTe, raro ce flpe.uBx.ui t,t orrralarrero Ha BpeMero, ueo6xo.unuo :a
u3nLJIHeHHero Ha orfla,uHzurnre onepauufi 3a 3aMeHetr{re CMP. flporr.rrxara B cpoxa Ha

.rloroBopa e n rpaauqure oo ar.4.
(6) 3a u:nrpruBagETo Ha npoMeHsre n .{oronop4 aurxaq}r ce Ha npoMeHE Ha

HHBecrluloHHHTe HaMepenn, Ha Bb3JroxnTer.fl, rof, H3rrpaua Hesa6aBrio nHcMeHo

yBeaoMneH[e ao I{3[LJtHuTeJIr, B KoeTo nocoqBa [3qepnaTeIHo npoMeHxTe, Ko]rTo r(eJlae aa
6rgar urerprueHr.
(7) He no-rrcxo or rpx pa6ornn ,qHH cnea yBeaoMneH[ero no ar. 6 crpaHr{Te tlo ,EoroBopa,

TexguqecKurr prKoBo,EHTen aa o6err4 KoHcylrraHTrr, oclqecrBrBarq crpolrreneH Ha,q3op,

BoJIeruHflT flpoerrarT Ha o6erca npoBexaar cpeula, Ha Kotro KonKpern3upar npoMeHure !r

onperen r xaparcrepa r{M rro cMrrsBJra ua .rn. 154, al. 2 3YT. 3a cperaara ce ctcraac
flpo,oror, rroAnncau or fracrHr{rrrrre. flpu roucrarupaua rexnonoruqua neo6xo.unlrocr or
cflnpaHe Ha crpourencrBoro ,qo npnxnnqBaHe Ha flpoqeAypara no qn. 154, aa. 5 3YT,
crpaHHTe no ,qoroBopa floanncaar Arr, o6p. l0 u cflfipar crpoHTeJrcrBoro.

(E) B cryvafi Ha HerBrBaHe Hecbrracue c r(oHcrararlfiure Ha Apyn{Te fracrHnuu B

crponrencrBoro rr3nbrrrureJur e .ElrLxeH a cpox ot gna pa6orun aHll cne.u cpeuara no a* 7

aa npe.ucraBu no4po6aa nHcM€Hr{ MorrlBH 3a HenpxeMaHe Ha H3MeHeHEero,

(9) B crpar no aa.8 uru a cnyrafi Ha HerB,rBaHe Ha flpeacraBr{reJr Ha fl3ntJrH}neJrf, Ha

cpeulara no aa.7 HJrH HeB3eMaHe Ha craHoBurqe or x3naJrunreJlt no [craHnre or
Bb3JrO)KliTeJu npoMeHH, ce npoBexla BTopa cpeu.la Ha rracrrrrruHre B cTporrTercTBoTo, 3a

Norro Ba3JroxHTen r H3pHrrHo ll n[cMeHo nH raHs. KolrrperurrpaHero Ha rIpoMeHHTe B

HHBecrHuHoHHure HaMepeHm Ha Bs3JroxHTeJrr, r(oHTo ca B rpauuqnre no aa.4 HanpaBeHo

Ha BTopara cpeua, e 3aaurxnTeJrHo 3a [3n6JrHHTer.s. Btuoxxtelrr nrrcMeHo yBeaoMrBa

H3nRrH[TeL 3a B3eTUTe perUeHH' Ha CpeqaTa.

''To?!/ doxyt exd e cnlirrder r ptrrrwnl xa L6o, * uo*ffiffi{03740t no npocrr,.norc6prrar€ r! o6paiosarqrHcra
lBQpacrpyrryp! H! npoocctloH&rH! ftr.lla3r, no ccraro clonarfiro ,.tfuko,ra nrrrx4or" rp. nonoro", xoirio ce oca,{,ectnirda c

$uro coada ndt@no xo Onepnwtxa npoapxa ., Pea@xu a Nc,rf,x ' 2011-2020 r., c$uxatlcltryxo orn EaWneiEXt/, cbto, \F3
Ecpoekxrlt bo\o t peaoxanxo piME. lltuarrra omzsqH@E * ctdtpxaxueno xa ,ry6t uxalusra ce dmu on O6r4uua llonBo u

npu Euxox&/ &no'"P"tc'iaa * '* * *rjilffi#,xrr*#;fr;rfrffi 
' 

Ha E F Eircxus cb'o' u
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(10) Bt:aoxurearr no/IrorBt flpoeKr Ha ,{onrrxure.nxo cflopa3}ueHxe 3a HsM€HeHHe Ha

aoroBopa Ha ocHomur{e .ur. 116, ar. l, r. I 3O[, s xoero onucBa HedxoanMrrre npoMeHH B

o6eMa Ha CMP, mn Br{Aa Ha CMP, s o6eua Ha Brarag[Te Marepnalrl! uJrtl B TexH[r BnA, B

yBeJrr,qaBaHeTo HIri HaMaIrMHeTo Ha .[rrxuMoTo Bb3Harpo(aenne B rpanuruTe rto ar.4 H

cbo6pa3xo nocrrrrHaruTe peur€Hlt, Ha cpeulara no aJr. 7 HJut lro aJr. 9. Hgnrmrnrearr
npeAcrass Ha Br3JroxHTeJu aKryanrr3upau JIHHeerr rpaQuK, cro6parno nporrrenure s CMP.
(ll) B c.n1uafi Ha H3prreH HJrr{ MLJrrraJrr{B orxa3 or crpaua Ha [3rrbJrHurerc .ua nornuue
aonurHureJlaoro cnopa3yMeH[e no ar.lO, Bb3Jroxrrre[f,T rrMa npaBo aa pa3Banu roroBopa,
Karo H3[HrHrreJrrr B To3H cnfraft Aurxr{ H HeycrofiKa B piBMep ua 5o/o (ter npoueHra) or
crof, socrra Ha AoroBopa.

{.tt.3E.(l) Bcsra or crpaHnre rto Hacrorul[c [oroBop ce 3albJrxala.rla He pa3npocrpaHrBa

HHoopMauHx 3a .[pyrara crpaHa" cftrHaJra fi ugsecrHa flpl, ulfit no floBo.q rr3rr]JrHeHrrero Ha

AoroBopa. Ha$opuaqxrra tro npe.uxorHoro H3perreHue BrurrorrBa rl o6crorrcncrBa, cBbp3aH[

c TrproBcKara aefinocr, rexHHqecK[Te [poqecu, flpoeKr[ Hnx (D[HaHcH Ha cTpaHHTe HJrr,r

868 BpL3Ka C HOy-Xay, [3O6peTeHHr, IIOre3Hr MO.U,eJrr{ nju{ .qpynr npaBa or no.[o6eH

xaparcrep, cBrp3axx c r{3[urHerrsETo Ha o6ulecrBeHara nopGqxa,

(2) flparnnoro rro npe.qxo.(Hara aJrHHex He ce [punara no orHourenne Ha 3a.(bJrxrrreJrHara

[rHQopMauux, xorro Bb3JIOXI4TEIIAT cneaBa ,Ea rp€acraBH na .{rpxaonu opranri oo

cunara Ha HopMarr{BHr{ aKToBe n pasnopea6u.
qn. 39. (l) Axo flpn n3BtprrrBaue Ha crpomencrBoro B]3H]rKHar nperrf,TcrBrlr 3a

Ir3nHIHeHIre Ha HaCTOTIIItlf ,UOrOBOp, BCrKa OT CTpaHlTe e 3a,qbJrxeHa na npeAnp[eMe

BCHqTH 3aAnCeUX OT Hefl pa3yrtrHrI MepKn 3a OTCTpasrBaHe Ha Te3It [penrTcTBat, AOpn

KOTaTO Tt He HOCIT OTTOBOpHOCT 3a Tf,X.

(2) Axo flpu orcrpaHrmxero Ha np€[.f,TcrBnr tro npe.e(oaHara nnlHer crpaHar4 Korro He

Hoct,t 3a.q]JIxeHHe unu orroBopHocr 3a roBa, e HanpaB[ra pa3nocro, ro re rpr6na.aa ce

o6e3usrrr or .qpyrara srpaHa.

(3) Koraro npenflTcrBu.Era ca no He3aBHc€rq[ n or aBere crpann lrpxrrnnn, pa3HocKrrre no

oTcTpzlHrBaHeTo r{a npe[rTcTB[rTa ce noeMaT nopaBHo.
rh. 40. Huqoxxocrra Ha Hct<o, Krray3a or Hacror{uls, aoroBop He Bo.(I{ ro HuutoxHocr Ha

apyra xjray3a rrnH Ha .[oroBopa xaTo urjro.
{r. 41. Hacrocrqxrr aoroBop He Moxe .qa 6rae npoMeHf,H r{Jru .IIoIIUIBaH, ocBeH no
HsKJrrOqeHr{e npll crra3BaHe Ha ycnoBHrTa Ha 3ofl.
rl.n. 42. Bcuqrn .qont.lrHr{Te:rHo B63HHKHarr[ B]rrpocx cnea noanucmuero Ha ,(oroBopa H

cBap3aHn c HeroBoTo r.r3rrlJrHeHrre IIle ce peuraBaT oT aBeTe cTpaHH B a)axa Ha ao6paTa Eonr c

aBycTpaHHH rrr{cMeHH cnopa3weHl{f,, KoHTo He MoraT .ua npoMeHrT IiJI}, .[oIIlnBaT
eJIeMeHrHTe Ha AoroBopa B Hapyureu[e sa qa. 116 or 3On tr fipe.qxoJlHnr rureH or
HacTorrrlH, .(oroBop.
{a.43. Crpalrure tro Hacrorlqr{r roroBop rr1e peruaBar cnopoBETe, B63x}txHirntl npr.r H no
noBoa I3naJIHeH[eTo Ha aoroBopa Hntl cBbp3aHll c loroBopa, c HeroBoTo TbJrr(yBarie,

ue4efictrurelxocr, HeIl3nHIHeH[e finu [peKpaTrBaHe no B3arrMHo cLrracHe It c rIHcMeH].

cnopa3yMeHrrq, a flpn HenocTr.rraHe Ha c]uracue BtnpocbT ce ofitac, 3a p€lxaBaHe npeA
(oMnereHrHa, ccA Ha repH'ropflcra Ha Peny6luxa Brlrapa.r no peAa xa l-pa:rqgancxnr
npouecyaneH KoaeKc.

{a.44. (l) Bcuqxn cro6ueHur MexAy crpllH[Te 868 BpB3(a c Hacrosurrr 1oroBop cae,qBa

Aa 6BAar B nr{cMeHa Qoprrla x ca noAnnczlgu or ynurHoMouteHxre npe.ucraaureJrn Ha

''To?u oot<lt exrn e cntu*tt s rrxfixurnz Ho l$on M* tn*ro**@ffi*37{0 t no npocrr ,,t Io.qo6prlaflc H8 oops3o.s'rcnHsra
nx{pacrpyrrypa na tlp@croHarHa rfliaHa3fit no cercxo smnarclro ,. Hro,!a nyurx4or" rp. nonoro", xoit',o ce ocn 4ecntsra c

OuxoxcMfio ndtwna xa Oneqmcxa trypua ,, Pe?uot a t pacriex' 2014-2020 2., cadlu o\cttryHo om Eepoeicanz ctot tpet
Eapor,,iaxut Qo,,O 9 ptuoiaMo p*uae. Uatana omzaqxem 4 c&Wxa$e,no t a iyaru*oqrot a ce Boet on Oaulula llonAo u
npu hu,.oxa/ &notntc,E,t & xe xotte h ercw w 

xr#r#;;;rffi@4*"-* 
c,noruwe ha Esqaneicxua ctf,? u
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Bb3JIOXHTUUI alx H3IIAJIHHTEJUI. Cro6rqeHrrra r{e ce nonyqaaar Ha creAHure

atrpecH:

l. sa Bb3JIOXHTEJUI: O6uurua [Ionoro, rp. flonono, yl. ,,Alexcax4rp Crau6olnficxx"
Jlb l, re.n.: 0608 40234, Qaxc: 0608 40024, e-mail: ob oorachki@oooovo.be;
2. gaH3IILIIHHTEJUI: ,,Tepuuxc EC" OO.IL e-mail: termix_es@abv.bg
(2) npu [poMrHa Ha .u,aHHHTe, nocoqeHu B npeaxo,Exara aJrrrer, Bcrra or crpaurrre e

anlxHa .ua yBe,qoMn lpyraTa B TpnAHeBeH cpoK oT HacTtnBaHe Ha rrpoMrHaTa.

(3) 3a aara na cro6qeHuero ce cucra:
- .uarara Ha npeAaBaaero - rlpu pbqHo npeAaaaue ua cro6qeuueeo cpeuy no.qnllc or crpaua
Ha ynLnHoMoqeHo nHue;

- Aarara Ha nouleHcr(oro xref,uo xa o6parnara pa3nrrcxa - npu r,r3npaulaHe tro flouara;
- aarara Ha rrpueMaHero - rrpg [3npanlage no OaKc,
{.q. 45. 3a neype.ueuure B Hacroruur, ,qoroBop Bunpocn ce np}rJrarar pa:nope.u6xre Ha

.ueft crBauoro 3axoHoAgrencrBo ua Peny6lura Erarapur.
th. 46. Hepar4enua qacr or Hacroruu, roroBop ca cJreaHure flpHnoxexur:
L Texusqecxa cneuur[nxaunr xa Bb3JIOXHTEJUI;
2. llpeaaoxexue 3a H3rrLJrHeHle Ha noprqrara na I,I3IIbJIHHTEJUI u npu.noxeHurra KbM

Herol

3. UeHoso flpeanoxeHHe xa H3IIbJIHHTEJI]I u npruoxeHn ra KbM Herol
4, O6urn ycnoBfl, ruu .(oroaop 3a npe/IocraBrHe na 6esa63rregxa Suxaxcona noMorrl no
OIIPP;

5, Eauxen HapbqHxr( ua 6exeQrqneura 3a rrpxnarane Ha rrpaBnnara:a nnQopuaunr u

KoM)rHHKaqH, 2014 - 2020.

Hacrorqnrr aoroBop ce c3rorBu rr floanrrca a 4 (rernpx) eluoo6parax erceun,nrpa - 3

(T pn) ra Bb3JIOXHTEJIfl n I (enxn) ra II3IIbJIHHTEJLfl.

o
\d
)o

A-p llroaMrn
K}ICT HA llonoso

flenxa Eoxu,rona

r.'I.CqeTOBOr:lUTen

*-r,6tr

swr.anfr !d!,ira
'' Toru doKy.wxrn e cr,dod.H e Fxxttnu Ho !EOn.^& BCl6RFOm0l.3.002-003?{01 no ]IpolKr -nom6prssr€ Ha o6p8olarrrrsra
HflopocrpymlTr l{s npooactroHrjrtl! n aHrru, no ccncr@ gIo.tar|crlo 

-HxroJtr nyuEpos" rp, nonoDo" , rcfr]rno e @u4ecrEtu c

$uxaucwta adrpetu na OrcFnaaaa tWNm ,,Pe?ao,/, a pcic.tr" 2014-2020 e-, c*/xofiopra on Eaporr]ianr aroi,.pe,
Ecpteicna fuxt t patoxanxo Wurrtc. Ilasno ow@oF^@d I ciwtoneno Bo ,D6raxoq.rria c.a Hoclt on A&4uBa nonN l
npr ntxoxan dcao*tctcaea ,E to*a b ce cyum, ,c moa/ Mrue r orrwu@ Squnnano atoxanary xa Eqotlficx,/, ciro? u

ynp.rfut4ua qzdx ,to On PP 201 1-2020 e. " .
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет 

 

„Изпълнение на строително-монтажни работи за саниране, въвеждане на 

енергоспестяващи мерки и обновяване на сградния фонд на ПГСС „Никола Пушкаров” 

гр. Попово по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0037-

C01 по проект „Подобряване на образователната инфраструктура на Професионална 

гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров” гр. Попово”, по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за 

професионалните училища в Република България”, финансиран от оперативна 

програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.” 

 

Обща информация: 

1. Възложител: 

Възложител на настоящата обществена поръчка за избор на изпълнител по реда на  чл.20,  

ал. 1, т. 1, б. „а” от Закона за обществените поръчки е Община Попово, с административен 
адрес: гр. Попово, пл. „Ал. Стамболийски“ № 1 Тел.: 359 608 4 00 21, Факс: 359 608 4 00 24, 
е-mail: obstina@popovo.bg , интернет адрес: www.popovo.bg. 
 

2. Място на изпълнение: 

Гр. Попово, община Попово, област Търговище, Североизточен район, Република 
България. 

3. Кратко описание на проекта: 

Проектът е насочен към изпълнение на мерки за енергийна ефективност на 4 бр. 
сгради, собственост на община Попово, както следва: 

 
 
ПОДОБЕКТ: „САНИРАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА УЧЕБНА СГРАДА НА    

ПГСС„НИКОЛА ПУШКАРОВ“ - гр. Попово 

 

ПОДОБЕКТ: „САНИРАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ СГРАДА НА ОБЩЕЖИТИЕ    

ПГСС„НИКОЛА ПУШКАРОВ“ - гр. Попово 

 

ПОДОБЕКТ: „САНИРАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН  НА  

ПГСС„НИКОЛА ПУШКАРОВ“ - гр. Попово 

 

ПОДОБЕКТ: „САНИРАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДА ЗА  ОБЩЕСТВЕНО 

ХРАНЕНЕ – СТОЛОВА НА    ПГСС„НИКОЛА ПУШКАРОВ“ - гр. Попово 

 
Обектите на интервенция попадат в строителните граници на гр. Попово. Проектните 
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дейности ще допринесат пряко за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено 
– за намаляване на емисиите на парникови газове в   сградите, с обща разгъната площ 
9476,50 м2. На база предварително разработени доклади от обследване за енергийна 
ефективност и техническите характеристики на сградите, в проектното предложение са 
заложени задължителните и съпътстващи мероприятия, чрез които да се осигури 
повишаване на енергийните характеристики на сградите, намаляване на разходите за 
енергия, подобряване цялостния облик на институциите и създаване на по-добри условия за 
живот на учениците на ПГСС„Никола Пушкаров“ - гр. Попово 

Основната цел на проекта е оптимизиране на управлението на образователната 
инфраструктура, намаляване на потреблението на енергия и ограничаване емисиите на CO2 
чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училищните сгради на ПГСС„Никола 
Пушкаров“ гр. Попово.  

Специфични цели на проекта: 
1. Постигане оптимална икономия на енергия, чрез повишаване на енергийните 

характеристики на сградите, достигане на най-малко клас „С” на енергопотребление и 
намаляване разходите за поддръжка.  

2. Подобряване на експлоатационните качества и жизнения цикъл на учебните сгради.  
3. Обновяване цялостния облик на образователната инфраструктура и създаване 

възможности за предлагането на по-качествено обучение.  
4. Осигуряване на условия за интегрирано, и устойчиво местно развитие на града и 

запазване функциите му като основен административен център в община Попово и опорен 
център в област Търговище. 
 

4. Предмет на обществената поръчка: 

 

  Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за: 
„Изпълнение на строително-монтажни работи за саниране, въвеждане на 

енергоспестяващи мерки и обновяване на сградния фонд на ПГСС „Никола Пушкаров” 

гр. Попово по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0037-

C01 по проект „Подобряване на образователната инфраструктура на Професионална 

гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров” гр. Попово”, по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за 

професионалните училища в Република България”, финансиран от оперативна 

програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.” 

 

Изпълнение на СМР 

 
Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност ще се извършва в съответствие 
с част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж за всеки 
конкретен обект. 
Разрешението за строеж e издадено от  гл.архитект на община Попово. Участниците в 
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строителството и взаимоотношенията между тях по проекта ще се определят от изискванията 
на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези указания за изпълнение. 
Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната компетентност) 
изпълнява СМР за обновяване за енергийна ефективност за всеки обект/група от обекти в 
съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 
и чл. 163а от ЗУТ. 
По време на изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност лицензиран 
консултант – строителен надзор (чл. 166 от ЗУТ) въз основа на сключен договор за всеки 
обект/група от обекти упражнява строителен надзор в обхвата на договора и съобразно 
изискванията на чл. 168 от ЗУТ. 
Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР 
отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще 
осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за 
изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на 
технически/работен проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на 
архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на 
проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация. 
Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) 
на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със съставяне и 
подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 
2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Всички образци на 
документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват освен от споменатите по-
горе участници и от упълномощен представител на екипа за управление на проекта.  
Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с 
изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в 
строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в 
България и в Европа. 
• Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и 
материали за трайно влагане в строежите, обекти по проекта: 
Съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието 
на строителните продукти, основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 ЗУТ са 
изискванията, при изпълнението на които се постига осигуряване на безопасността и здравето 
на хората, опазването на околната среда и имуществото, които се отнасят до предвидими 
въздействия. 
Съществените изисквания към строежите, които могат да повлияят върху техническите 
характеристики на строителните продукти, са: 
- механично съпротивление и устойчивост (носимоспособност); 
- безопасност при пожар; 
- хигиена, опазване на здравето и на околната среда; 
- безопасна експлоатация; 
- защита от шум; 
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- икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност). 
 
С отчитане на горните нормативни изисквания, всички строителни продукти и материали, 
които се влагат при изпълнението на СМР в сградите по проекта, трябва да имат оценено 
съответствие съгласно горепосочената наредба. 
Строежът трябва да бъде изпълнен по такъв начин, че да не представлява заплаха за хигиената 
или здравето на обитателите или на съседите и за опазването на околната среда при: 
- отделяне на отровни газове; 
- наличие на опасни частици или газове във въздуха; 
- излъчване на опасна радиация; 
- замърсяване или отравяне на водата или почвата; 
- неправилно отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци;  
- наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на строежа. 
Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя на строителни 
продукти които съответстват на европейските технически спецификации, трябва да има  
маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за 
прилагане, изготвени на български език. 
На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават 
подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и 
само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически 
характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със 
съответните нормативни актове за проектиране и строителство. 
Всяка доставка се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на строежа. 
Доставката на оборудване, потребяващо енергия, свързано с изпълнение на енергоспестяващи 
мерки в сградите трябва да бъде придружено с документи, изискващи се от Наредба на МС за 
изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани 
с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси. 
• Мостри на строителните продукти и на уреди потребяващи енергия, 
предоставяне на информация на потребителите, чрез етикети, информационни листове и 
технически каталози от производителите. 
Това е всяка техническа документация, която позволява да се установи достоверността на 
съдържащата се в етикета и информационния лист информация. 
За основните строителни продукти, които ще бъдат вложени в строежа, за да се постигне 
основното изискване по чл. 169, ал.1, т.6 от ЗУТ за икономия на енергия и топлосъхранение - 
енергийна ефективност, изпълнителят представя мостри. Мострите се одобряват от лицето, 
упражняващо строителен надзор на строежа.  
Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на 
строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя. 
В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на 
изискванията в българските и/или европейските стандарти. 
Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в 
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строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в 
одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя. 
Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат 
отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на 
Възложителя. 
Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, 
материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за 
изпълнение на строежа. 
Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според одобрения от 
Възложителя инвестиционен проект и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и 
спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни 
изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за 
своя сметка до задоволяване исканията на възложителя и до приемане на работите от негова 
страна и от съответните държавни институции. 
Изпълнителят трябва да осигури и съхранява Заповедната книга на строежа. Всички 
предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и 
подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в 
обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е 
промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството. 
• Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 
План за безопасност и здраве. 
Обекта предмет на обществената поръчка е учебен комплекс и като такъв е възможно по 
време на строителството да има наличие на непълнолетни лица в близост или на строителната 
площадка. Този специфичен момент трябва да бъде отчитан с плана за безопасност и здраве. 
По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва 
изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по 
всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената 
на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни 
обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната 
площадка. 
Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по 
безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други 
свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни 
документи за строителство. 
Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентите органи План 
за безопасност и здраве за строежа Възложителят, чрез Консултанта изпълняващ 
строителен надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на 
строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 
монтажни работи. 
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•  Изисквания относно опазване на околната среда. 
При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи 
своите действия в рамките само на строителната площадка и да обработва и извозва СО 
съгласно изискванията описани в част „ПУСО“ на проекта. 
След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да 
възстанови терена и съоръженията ползвани за строителната площадка в първоначалния 
вид или вида предвиден в проектната документация - да изтегли цялата си механизация и 
невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци. 
•  Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение. 
Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражняване строителен надзор съгласно 
чл. 166, ал. 1, т.1 от ЗУТ. 
Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да 
контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на 
дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. 
В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, 
работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора. 
Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи 
се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните 
стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания. 
•  Проверки и изпитвания. 
Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на 
упълномощени представители на Възложителя и Консултанта. 
Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да се 
изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи. 
Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се 
извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение и да бъде 
осъществяван съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото му предложение от 
офертата. 

Технически изисквания за изпълнение на СМР дейностите за енергийна ефективност, 

съгласно строително-технически норми и правила. Общи изисквания към строителните 

продукти. 
1. Строително-технически норми и правила.  
 
Националното законодателство в областта на енергийната ефективност в сградния сектор 
включва: ЗЕЕ, ЗУТ, ЗЕ, ЗЕВИ, ЗТИП, Закона за националната стандартизация и др. 
Законовите и подзаконовите нормативни актове постоянно се хармонизират с правото на 
Европейския съюз - Директива 2010/31/ЕС, Директива 2009/28/ЕО за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници, Директива 2006/32/ЕО за ефективността 
при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги, отменена от 
новата Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност, Регламент (ЕС) № 305/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани 
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условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 
89/106/ЕИО, директивите от "Нов подход" и стандартите от приложното им поле, както и 
технически норми, методи и принципи на добрите европейски практики и други наредби. 
Основните подзаконови нормативни актове, които определят техническото равнище на 
енергопотребление в сградите и създават правната и техническата основа за изискванията за 
енергийна ефективност, са както следва: 
 

На основание на ЗУТ: 

 
• Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството 
  

На основание на ЗЕЕ: 

• Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране 
и оценка на енергийните спестявания на сгради; 

• Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните 
характеристики на сградите; 

• Наредба № РД-16-932 от 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за 
енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 
27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, 
поддържане и ползване на базата данни за тях. 

 

На основание на ЗЕ: 

• Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, 
изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и 
разпределение на топлинна енергия, както и методиките за нейното прилагане. 
• Наредба № 7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и 
икономия на енергия в сгради 

 
На основание на ЗТИП: 

 

• Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015г. За условията и реда за влагане на строителни 
продукти в строежите на Република България.  

 
Други наредби:  

 

•  Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване   на строителни и монтажни работи. 
• Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни 
райони (ДВ, бр. 13 от 2012 г.). 
• Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за 
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осигуряване на бeзопасност при пожар. 
• Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали Приета с ПМС ђ 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 
г., в сила от 13.11.2012 г. 
• Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на 
електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи 
• Наредба № 4 от 2011 г. за мълниезащитата на сгради външни съоръжения и 
пространства; 
 

Други: 
• Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма „Региони в разтеж“ 2014 – 2020 г.  
 

 

2. Общи изисквания към строежите 
 
При изпълнение на строежа (сгради и строителни съоръжения) трябва да се предвиждат, а при 
изпълнението им да се влагат, строителни продукти, които осигуряват изпълнението на 
основните изисквания към строежите, определени в Приложение I на Регламент (ЕС) № 
305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на 
хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на 
Директива 89/106/ЕИО и с чл. 169 ЗУТ, както следва: 
• носимоспособност - механично съпротивление и устойчивост на строителните конструкции и 
на земната основа при натоварвания по време на строителството и при експлоатационни и 
сеизмични натоварвания; 
• безопасност в случай на пожар; 
• хигиена, здраве и околна среда; 
• достъпност и безопасност при експлоатация; 
• защита от шум; 
• енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение; 
• устойчиво използване на природните ресурси. 
Въз основа на проведените обследвания и предписаните мерки и препоръки проектантът/ите 
на инвестиционните проекти са отговорни за проектирането на сградата в съответствие с 
приложимите за сградите нормативни актове. 
2.Строителните продукти 

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са годни за 
предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в 
продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на 
съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на 
предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, 
монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и техните обновявания, 
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ремонти и реконструкции. 
По смисъла на Регламент № 305: 
• „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и 
пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни 
показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по 
отношение на основните изисквания към строежите;  
•  „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния 
продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите; 
• „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните 
показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас 
или в описание. 
Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие 
с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2  и 3 от ЗТИП и Наредбата за съществените изисквания към 
строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти. Строителните продукти 
се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба 
и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. 
Декларациите са: 
1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 
305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за 
строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска 
техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен 
продукт се нанася маркировка „СЕ“ ; 
2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от 
хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация 
за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“; 
Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по 
отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени. 
На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи 
характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само 
такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически 
характеристики, съответстващи  на техническите правила, норми и нормативи, определени със 
съответните нормативни актове за проектиране и строителство. 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДОБЕКТ: 

 

„САНИРАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА УЧЕБНА СГРАДА НА    ПГСС„НИКОЛА 

ПУШКАРОВ“ - ГР. ПОПОВО 

 

   Общи данни 
Сградата на ПГСС „Никола Пушкаров“ в гр. Попово, кв. 129,  УПИ I, ул. "Раковска“ № 1,  е  
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Публична Общинска Собственост. Построена е и е въведена в експлоатация през 1964 
година, с предназначение училище. 
Сградата е монолитна, изградена от стоманобетонна конструкция с носещи греди, 
колони и ст. б плочи и неносещи тухлени зидове с дебелина 25 см. за външните и 12 см. 
за вътрешните стени. Сградата представлява свободностоящ обем от едно тяло. 
Представлява коридорна система с едностранно разположени класни стаи, свързани 
помежду си с фоайе и две стълбища. В сградата има две стълбища, като едното е 
парадно и стига в сутерена до столовата, а другото води към котелното отделение на 
сутеренно ниво. 
Покривната конструкция е стоманобетонна плоча. 
Сградата е централно газифицирана и се отоплява с локално котелно, захранено с 
гориво природен газ, поместено в сутерена на сградата. Топлата вода за битови нужди 
се подгрява с електрически бойлери. 
Сградата функционира при 12 часов режим на работа, без почивни и празнични дни.  
В училището към момента се обучават 390 ученика в една учебна смяна, а персонала наброява 
60 човека. 
 
Схема на сградата 

 
I. Корпусът на сградата се състои от следните елементи: 
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- Сутерен - (-3,15): Стълбищна клетка за достъп до закусвалня, Преддверие с мивки, 
закусвалня с прилежащите към нея складове, Тоалетни, Кабинет по млекарство, Кабинет по 
изкуствено осеменяване, Кабинет по ССЖ, Склад към кабинетите,  Котелно помещение с 
отделен вход. 
 

- Първи етаж - (±0,00): Един Вход, Две фоайета с по едно стълбище към всяко от тях, 
помещение на охраната,  Просторен, дирестно осветен Коридор с едностранно подредени 
класни стаи, Две хранилища, Тоалетни, Стая за Архив и Стая на Медицинска сестра. 
 
- Втори етаж - (+3,60): Две фоайета с по едно стълбище към всяко от тях, Просторен, 
дирестно осветен Коридор, Тоалетни, Шест класни стаи с Две хранилища подредени 
едностранно на коридора, Директорски кабинет, Учителска стая, Стая за секретар. 
 
- Трети етаж - (+7,20): Две фоайета с по едно стълбище към всяко от тях, Просторен, 
дирестно осветен Коридор, Тоалетни, Осем броя класни стаи подредени едностранно на 
коридора, с две хранилища към тях,  
 
Покрив 

Покривът на сградата е топъл плосък и представлява стоманобетонна плоча, 
перлитобетон за наклон, изравнителна циментова замазка и хидроизолация. Отводняването е 
външно посредством олуци и водосточни тръби.  

При огледа се констатира, че хидроизолацията е в задоволително състояние. 
Ламаринените покрития са ръждясали на места и с компроменирани снадки, необходима е 
подмяна. Комините са с напукана мазилка и нямат шапки. 
    
Фасади 

Външните ограждащи стени представляват зидария от решетъчни тухли 0,25 m с 
външна и вътрешна варо-пясъчна мазилка. 2006 година е направена външна топлоизолация – 
стиропор – 5 см. Цокълът на сградата е оформен с бучардисана мозайка до нивото на първия 
етаж. 
 Фасадни стени са в задоволително състояние. Констатираха са участъци с 
подкожушена и нарушена мазилка по външните стени и зоните на цокъла. 
Не са предвидени изолации по фасадите. 
Външните прозорци и врати на сградата са изпълнени от дървена слепена дограма с двойно 
стъкло. Входната врата е алуминиев профил и стъклопакет. 
В процеса на експлоатация на сградата 2007 година, дограмата е подменяна с PVC дограма със 
стъклопакет. 
  
 Водопроводна инсталация 

Захранването с вода става от уличен водопровод, чрез сградно водопроводно отклонение 
ф80.  
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     Осигурен е необходимия дебит и напор на водопроводната инсталация. 
Сградната водопроводна мрежа за питейно-битови и противопожарни нужди е 

подменена. 
От направения оглед и заснемане се установи, че вътрешната В и К инсталацията е в 

задоволително състояние. 
Хоризонталната водопроводна мрежа за студена е с нарушена топлоизолиране на 

тръбопроводите.  
 

Канализационна инсталация 

Отпадъчните води от сградата са заустени посредством сградно канализационно 
отклонение и дворищна канализационна мрежа към съществуващата улична канализацията.  

Вътрешната канализационна инсталация е изпълнена от PVC и каменинови 
тръби/вкопана канализация не е подменана/. 

Над покрива вертикалните клонове, завършват с вентилационни шапки. 
 

Вътрешно осветление 

Осветлението в сградата се осъществява от лампи с нажежаема спирала. В коридорите 
са използвани главно осветителни тела с нажежаема спирала 
 

Аварийно работно и аварийно евакуационно осветление  

В обекта е проектирано и изпълнено. 
 

Силова инсталация 

 В стаите на училището  са предвидени в повечето случаи по четири контакта тип 
„Шуко“ за общо ползване, които се захранват от главното табло на етажа. Схемата на 
захранване е двупроводна, без дефектнотокова защита, като контактите са занулени. 
 Контактите по стените датират от построяването на сградата. 
Контактите са тип Шуко, но са морално остарели и физически износени. Допуснато е при 
боядисването на стените да се боядисат и някои от контактите, което нарушава изолационните 
качества на изделието и е предпоставка за инциденти. При огледа се установиха негодни за 
експлоатация контакти– с изпочупен корпус, при които заземителните клеми не правят 
контакт с включения щепсел. 
 Електрообзавеждане 

 Голяма част от електрообзавеждането предвидено в основния проект при строежа на 
сградата вече е изведено от употреба и демонтирано. 
 

Слаботокови инсталации 

 В сградата на Училището има  изградени системи за оповестяване и 
пожароизвестяване. 
 

Мълниезащита 



 
 

 
 
 

www.eufunds.bg 
“Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG16RFOP001-3.002-0037-C01 по проект „Подобряване на образователната 

инфраструктура на Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров” гр. Попово”,  който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Попово и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 
г.”.. 

 
 
 
 

13

 Мълниезащитна инсталация с оглед на предназначението на сградата и изискванията на 
НАРЕДБА № 4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити 
пространства следва да е трета категория на мълниезащита. 
 Изградената система е пасивна (конвенционална). 
След направения външен оглед се установиха следните недостатъци: 
1. Мълниеприемната мрежа лежи изолационни трупчета върху покривното покритие 
2.Не са присъединени към мълниеприемната мрежа всички метални части разположени на 
покрива (вентилационни устройства, метални тръби, стълби, пилони и други). 
3. Някои от връзките между заземителите и мълниеприамната мрежа (контролните клеми) са 
корозирали. Допуснато е боядисване на котролните клеми, което е недопустимо и в разрез с 
предназначението им. 
 

Топлоснабдяване 

Топлоснабдяването в сградата е централно чрез монтирани в котелното помещение два 
водогрейни котли тип /ГНП550 и Плам550/ на природен газ окомплектовани с газови горелки. 
Един от котлите /Плам550/ може да работи и на газьол. 

Движението на топлоносителя е принудително чрез циркулационни помпи. 
Топлата вода се подава в колектор, от който се разпределя към отделните клонове в 

сградата. 
На подаващите и връщащите тръбопроводи в котелното са монтирани спирателни 

кранове. 
Тръбната мрежа и колекторите в котелното са топлоизолирани. 
Разпределителната тръбна мрежа в котелното помещение е амортизирани и в лошо 

състояние. 
На места тръбната топлоизолация липсва или е нарушена. 
 

Отоплителна инсталация  

Отоплението в сградата е конвективно. Отоплителната инсталация е двутръбна, водна, 
с принудително движение на топлоносителя. Схемата на разпределителната мрежа е лъчева с 
долно разпределение. Разположението на щранговете е вертикално. 

Топлоносителят е топла вода с параметри 90о/70оС.  
Отоплителни тела в сградата са панелни радиатори, които са подменяни в последните 

години и са в добро състояние. Вертикалните щрангове са от метални тръби положени 
открито без изолация. На повечето радиатори липсват ръкохватки на спирателните кранове.  

Разпределителната тръбна мрежа в сградата е амортизирана и в лошо състояние. 
 

Студозахранване и климатизация 

В някои помещения в сградата са монтирани индивидуални климатични сплит системи 
на директно изпарение. 

 

Вентилация 



 
 

 
 
 

www.eufunds.bg 
“Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG16RFOP001-3.002-0037-C01 по проект „Подобряване на образователната 

инфраструктура на Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров” гр. Попово”,  който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Попово и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 
г.”.. 

 
 
 
 

14

В котелното помещение са изградени смукателна общообменна и аварийна вентилации 
чрез осови вентилатори монтирани на фасадата. Аварийната вентилация се задейства от 
газанализатори. 

 
Битово горещо водоснабдяване  

За подгряване на вода за битови нужди в сградата се ползват локални електрически 
бойлер. 
 

Довършителни работи 

 

 Довършителните работи: под, стени, таван, фасадни обработки и дограма са описани в 
чертежите на архитектурното заснемане. 

Настилки: фоайета и коридори - мозайка; стаи - паркет и санитарни възли - теракот и 
гранитогрес в задоволително състояние. 

Стени: стаи и коридори  - ламперия и латекс в добро състояние. 
Тавани: фоайета, коридори и стаи - латекс в добро състояние.  
Вътрешните врати - дървени и алуминиеви  са в задоволително състояние. 
При извършеният оглед се установи, че подовите настилки са в задоволително 

състояние. Подовите настилки в някои от помещенията са в лошо състояние.  
Няма положен топлоизолационен материал на подовата плоча. 
 

Режим на обитаване 

Сградата е  с режим на целогодишно обитаване. 
 
Достъпност за хора с увреждания 

Не е подсигурена достъпна среда, съгласно на Наредба № 4/01.07. 2009г. за проектиране, 
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за 
населението, вкл. за хората с увреждания. Няма изградена асансьорна шахта и не е монтиран 
асансьор, който да обслужва етажните нива. Няма изградена рампа за преодоляване на 
първото етажно ниво. Няма обособена тоалетна за хора в неравностойно положение. 
 
Технически показатели 

 
Общо площи:      

Застроена площ: 816,00 м
2
 

 
Разгъната застроена площ: 
Площ надземно РЗП по ЗУТ: 2448,90 м

2
 

Площ  - общо (надземно и подземно):  2448,90 м2 + 816,00 м2 = 3264,90 м
2 

  
Обеми: застроен обем: 2448,90 м2 х 3,60 м. = 8816,40 м

3
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Височина:  
кота корниз: 10,80 м средна кота терен 
кота било: 10,80 м  
брой етажи: 3,  
полуподземни: 1 ;    подземни:    няма 
 

СМР ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА: 

  

Съществуващо състояние  - дограма 

 Прозорци – основно подменени с изключение на малка част по сутеренните 
стени над земя. Монтирани са нови прозорци и външни врати от РVC профили с двоен 
стъклопакет от бяло стъкло. Състоянието на външните прозорци и врати е 
задоволително с изключение на неподменените части от дограмата на отопляемия 
сутерен. 

Описание на СМР 

Предвижда се подмяна на 56,28 m2 дограма, от които 45,28 m2 прозорци и  11,00 m2 
входни.   

Дограмата на сградата се подменя с нова - за прозорците - 5 камерен PVC профил с двоен 
стъклопакет от вътрешно нискоемисионно „К – стъкло” и външно слънцезащитно стъкло с 
коефициент на енергопреминаване не по – висок от 0,42 и при обобщен коефициент на 
топлопреминаване U ≤ 1,40 W/m2K и за входни врати - алуминиев профил с прекъснат 
термомост и двоен стъклопакет от вътрешно нискоемисионно „К – стъкло” и външно 
слънцезащитно стъкло с коефициент на енергопреминаване не по – висок от 0,42 и при обобщен 
коефициент на топлопреминаване U ≤ 1,40 W/m2K. Поставят се външни подпрозоречни первази 
от алуминий с шир до 25 cm. Рамките около прозорците и врате се изкърпват и шпакловат 
вътрешно с ширина до 20 cm. 

Съществуващо състояние - покрив 

Покривът на сградата е топъл плосък покрив. По покривите на сградата не се 
наблюдават зони с наличие на пропуски на дъждовни води. 

 

Описание на СМР 

 
Планира се полагане на топлоизолация на покривите на сградата посредством монтаж 

на топлоизолиращ слой XPS с дебелина 0,10 m вътрешно по тавани. При полагане на 
допълнителния топлоизолационен слой, общият коефициент на топлопреминаване на 
покривната конструкция ще се промени от U = 2,81 W/m2K до U = 0,32 W/m2K. 

Доставка и монтаж на работно скеле или стълби, което след приключване на монтажните 
дейности се изнася. Полагане чрез залепване на гребен и дюбелиране към тавана, полагане на 
армирана мрежа с лепило, нанасяне на гипсова шпакловка, грундиране и боядисване двукратно с 
латекс.  
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Достъпност за хора с увреждания 

 

Съществуващо състояние 
 
Не е подсигурена достъпна среда, съгласно на Наредба № 4/01.07. 2009г. за 

проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за 
достъпна среда за населението, вкл. за хората с увреждания. Няма изградена асансьорна шахта 
и не е монтиран асансьор, който да обслужва етажните нива. Няма изградена рампа за 
преодоляване на първото етажно ниво. Няма обособена тоалетна за хора в неравностойно 
положение. 

 

Описание на СМР 

 
 
Предвижда се изграждане на тоалетни за инвалиди. Те се разполагат в мъжката и в 

дамската тоалетната на първия етаж, като се обединяват по две вече съществуващи клетки. За 
целта се разрушава облицовката от фаянсови плочки и тухлена зидария на вароциментов разтвор. 
Затварят се съществуващите отвори и се отварят нови с по-големи размери. Новите тоалетни 
кабинки се иззиждат от зидария 120 мм плътни тухли на вароциментов разтвор, върху която се 
полага вароциментова мазилка и теракотни плочки на лепило. За помещенията се доставят и 
монтират алуминиеви врати. 

 

СМР ПО ЧАСТ ЕЛЕКТРО: 

 

Съществуващо състояние  

 

Осветлението в сградата се осъществява посредством разнородни осветителни тела. В 
повечето класни стаи и коридорите са монтирани предимно луминесцентни осветителни тела 
(ЛОТ) с различни мощности, но се наблюдава наличието на стари ЛОТ с неефективни 
разсейватели. Изпозлват се и лампи с нажежаема спирала. Констатира се, че в текущото си 
състояние осветителната инсталация не е в състояние да осигурява нормативна осветеност в 
различните типове помещения. 
В обекта е проектирано и изпълнено.  
 В стаите на училището  са предвидени в повечето случаи по четири контакта тип 
„Шуко“ за общо ползване, които се захранват от главното табло на етажа. Схемата на 
захранване е двупроводна, без дефектнотокова защита, като контактите са занулени. 
 Контактите по стените датират от построяването на сградата. 
Контактите са тип Шуко, но са морално остарели и физически износени. Допуснато е при 
боядисването на стените да се боядисат и някои от контактите, което нарушава изолационните 
качества на изделието и е предпоставка за инциденти. При огледа се установиха негодни за 
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експлоатация контакти– с изпочупен корпус, при които заземителните клеми не правят 
контакт с включения щепсел. 
 Голяма част от електрообзавеждането предвидено в основния проект при строежа на 
сградата вече е изведено от употреба и демонтирано. 
 В сградата на Училището има  изградени системи за оповестяване и 
пожароизвестяване. 
Мълниезащитна инсталация с оглед на предназначението на сградата и изискванията на 
НАРЕДБА № 4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити 
пространства следва да е трета категория на мълниезащита. 
 Изградената система е пасивна (конвенционална). 
След направения външен оглед се установиха следните недостатъци: 
1. Мълниеприемната мрежа лежи изолационни трупчета върху покривното покритие 
2.Не са присъединени към мълниеприемната мрежа всички метални части разположени на 
покрива (вентилационни устройства, метални тръби, стълби, пилони и други). 
3. Някои от връзките между заземителите и мълниеприамната мрежа (контролните клеми) са 
корозирали. Допуснато е боядисване на котролните клеми, което е недопустимо и в разрез с 
предназначението им. 

 
Описание на СМР 

 

Планира се  подмяна на  всички   осветителни тела, които ще бъдат светодиодни (LED 
осветителни елементи). 

Предвижда се нова осветителна инсталация с LED осветители, съответно в мокрите 
помещения  аплици със степен на защита  IP 44 и LED тръби за над умивалниците. 
Проектира се изцяло нова мрежа за новоизградение санитарен възел за лица със  затруднено 
предвижване-осветление, контакти и   захранващи кабели до табло етажно  

Изпълняват се с кабели тип СВТ/NYY, от етажното  табло – хоризонтално в предпазни 
РVС тръби  

Кабелите са предвидени три/пет проводни – с вариант за система TN-S.  
Демонтират се старите осветителни тела и се монтират нови енергоспестяващи 

осветителни тела с LED осветителни тела описани в количествената сметка по предписание от 
мерките в доклада за обследване за енергийна ефективност 

Електробезопасността се осигурява чрез следните основни мероприятия: 
• Използувана е система TN-S от Главно електромерно табло до крайните консуматори; 
• Въвеждане на дефектнотокови защити с ток на сработване 30mA; 
• Класа и степента на защита на електрическите съоръжения се подбира съгласно 

особеностите на помещенията; 
• Спазване цветовия код на проводниците и жилата: 
- за защитен (PE) проводник – жълто-зелен (не се допуска използуването му за каквито 

и да е други цели!) 
- за неутрален (N) проводник – светло син 
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Пожарната безопасност се осигурява чрез правилен подбор на класа и степента на 
защита на електросъоръженията според изискванията на помещението. 

Почистване от стр.отпадъци, сваляне и пренасяне до 20 км. 
 

Достъпност за хора с увреждания 

 
Предвижда се също монтаж на автоматичнo сгъваща се платформа за преодоляване на 

стълбища. 
Характеристиките на изделието са следните:  
Външни размери на платформа: 1050 х 770 мм  
Място на инсталиране - външен тип, монтаж на колони  
Товароподемност - 250 кг.  
Скорост - 0, 07 м/с с плавен старт и стоп  
Изискуема мощност – 0,7w/230 V 
Височина на подем от 1-ва до 2-ра спирка: 
Приблизително 1120 мм 
Дължина на преход: 
Приблизително 3500 мм 
Брой на спирки - 2 спирки с 2 бр. дистанционни управления за повикване 
Подход и начин на преодоляване - Паркинг позиция 25 ° спрямо стълбищата – наклон – 

горна спирка. 
Платформа - Отваряне на платформата - автоматично, автоматично падащи предпазни 

рамена. 
Покритие и обработка на материалите - Всички видими повърхности RAL 9001, 

боядисана прахово в сив цвят. 
  

СМР ПО ЧАСТ В и К: 

 

Съществуващо състояние 
 
Захранването с вода става от уличен водопровод, чрез сградно водопроводно отклонение 

ф80.  
     Осигурен е необходимия дебит и напор на водопроводната инсталация. 

Сградната водопроводна мрежа за питейно-битови и противопожарни нужди е 
подменена. 

От направения оглед и заснемане се установи, че вътрешната В и К инсталацията е в 
задоволително състояние. 

Хоризонталната водопроводна мрежа за студена е с нарушена топлоизолиране на 
тръбопроводите.  

Отпадъчните води от сградата са заустени посредством сградно канализационно 
отклонение и дворищна канализационна мрежа към съществуващата улична канализацията.  
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Вътрешната канализационна инсталация е изпълнена от PVC и каменинови 
тръби/вкопана канализация не е подменана/. 

Над покрива вертикалните клонове, завършват с вентилационни шапки. 
 

Описание на СМР 

 

В санитарния възел на първия етаж се обособява тоалетна с мивка и душ с достъп за лица 
със затруднено придвижване. Подменят се санитарните уреди и тръбната разводка на 
водопровода и канализацията. 

Почистване от стр.отпадъци, сваляне и пренасяне до 20 км. 
 

Сградна водопроводна инсталация  

 
 Тръбната водопроводнамрежа в новопроектирания санитарен възел ще се изпълни от 

полипропиленови тръби PN10 (10оC) за студена вода и от PN20 (80оC) за топла вода и фасонни 
части към тях. 

Санитарните арматури в новопроектирания възел трябва да отговарят на изискванията на 
Наредба 4/2009г. и са както следва: 

- механизмът за промиване на тоалетната чиния е монтиран на разстояние не повече от 
110 сm от нивото на пода, като ползването му не трябва да води до усилие; 

- горният ръб на мивката е на разстояние 80 сm от нивото на пода; мивката е монтирана 
така, че да е възможно плътно допиране до нея с инвалидна количка; 

- долният ръб на огледалото над мивката е на височина не повече от 100 сm от нивото на 
пода; 

- аксесоарите (тоалетна хартия, сешоари, сапуниерки и др.) са разположени на височина 
не повече от 120 сm от нивото на пода. 

Инсталацията в санитарния възел да се монтира с минимален възходящ наклон 0,002. 
Топла вода за новопроектирания санитарен възел се осигурява от електрически бойлер. 

От мрежата за студена вода се прави отклонение към бойлера за подгряване. 
Водопроводите трябва да бъдат топлоизолирани, като дебелината на изолацията за 

водопроводите за студена вода е минимум 9 мм, а за тези за топла вода – минимум 10-15 мм.  
Изолациите се изпълняват след хидравличните изпитвания на водопроводната 

инсталация. 
Свързването на пластмасовите елементи се извършва посредством механични връзки. 

Уплътняването на механичните връзки се изпълнява с тефлонова лента. 
При монтажа на тръбите стриктно се спазват указанията на фирмата производител. 
Преди изпитването на инсталацията тя следва да се обезвъздуши. Водопроводите за 

студена и топла вода се изпитват на якост и водонепропускливост в съответствие с изискванията 
на НПИЕСВКИ. 

Водопроводната инсталация се изпитва на якост преди монтирането на водочерпните 
кранове, като съответните водочерпни излази се затварят с тапи. Изпитването се извършва на 
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налягане, по-голямо с 0.5мPa от работното хидравлично налягане, като се допуска това 
завишаване да е не повече от 1мРa.  

Водопроводната инсталация се изпитва на водонепропускливост при монтирани 
водочерпни кранове на работно налягане в продължение на 24 h. Изпитването е проведено 
успешно, ако няма видими течове и навлажнявания. 

За проведените изпитвания се съставят протоколи. 
 
Сградна канализационна инсталация 

 
В новопроектирания санитарен възел, както е показано в проекта, ще се изпълнят подови 

сифони с капачки за предотвратяване на канализационни миризми.  
Етажните канализационни участъци от 50 PVC тръби в новия санитарен възел се 

полагат скрити в стените и подовата настилка.  
Вертикалния канализационен клон в новия санитаренда не се замонолитва към етажните 

плочи. Укрепването им да се изпълни със скоби през 2.0 м, като скобите се поставят 
непосредствено под муфите.  

Санитарните прибори и аксесоарите в достъпните санитарно-хигиенни помещения се 
монтират при спазване на следните изисквания (фиг. 38), чл.79 от Наредба 4/2009г. 

1. осовата линия на тоалетната чиния е на разстояние 45 сm от стената, на която е 
монтирана ръкохватка; 

2. горният ръб на тоалетната чиния е на височина 50 сm от нивото на пода; 
3. ръкохватките са монтирани хоризонтално на височина 90 сm от нивото на пода по 

такъв начин, че да не се въртят в сглобките; 
4. ръкохватките са с диаметър от 3,2 до 3,8 сm и формата им е с еднакво сечение; 

разстоянието между ръкохватката и стената, към която е закрепена, е 4 сm; 
5. страничната ръкохватка при тоалетната чиния е с дължина най-малко 110 сm, като 

предният й край отстои на 140 сm от задната стена; 
6. зад тоалетната чиния да е монтирана ръкохватка с дължина най-малко 90 сm, като 

единият й край е на разстояние най-малко 30 сm от осовата линия на тоалетната чиния; 
При работата на обекта следва стриктно да се спазват всички изисквания на Наредба № 2 

за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
строителни и монтажни работи. 

Свързване или огъване на пластмасови канализационни тръби чрез загряване се извършва 
на определени за целта места и на безопасно разстояние от горими материали. 

Товаро-разтоварните работи и временното приобектно складиране и съхранение на 
продукти, изделия, оборудване и др. се извършват така, че да са осигурени срещу евентуално 
изместване, преобръщане или падане. 

Строителните продукти, оборудването и др. се транспортират и складират на 
строителната площадка в съответствие с указанията на производителя и инструкциите за 
експлоатация. 
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ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ: 

 
За осигуряване на достъпна среда е предвиден монтаж на външна подемна платформа 

за хора в неравностойно положение на външното стълбище на сградата. Платформата е със 
самостоятелна носеща конструкция по детайл на производителя, която ще бъде анкерирана 
към съществуващото стълбище. Стълбището е от монолитен стоманобетон и е в състояние да 
понесе допълнителното натоварване от подемната платформа. Анкерирането ще бъде 
изпълнено по детайл на фирмата производител и трябва да осигури надеждната експлоатация 
на платформата. 

Съгласно чл.6, ал.2 от Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в 
земетръсни райони/27.01.2012 гореспоменатите видове работи могат да бъдат изпълнени, без 
това да влияе на  осигуреността на сградата на сеизмични въздействия При изпълнението им  
не се засягат конструктивни елементи и не се извършват никакви промени по конструкцията 
на сградата. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДОБЕКТ: 

 

„САНИРАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ СГРАДА НА ОБЩЕЖИТИЕ    ПГСС„НИКОЛА 

ПУШКАРОВ“ - гр. Попово 

 

Общи данни 
Сградата на Общежитието към ПГСС „Никола Пушкаров“ в гр. Попово, кв. 129,  УПИ I, ул. 
"Раковска“ № 1,  е  Публична Общинска Собственост. Построена е и е въведена в 
експлоатация през 1960 година, с предназначение общежитие към училище. 
Сградата е монолитна, изградена от стоманобетонна конструкция с носещи греди, 
колони и ст. б плочи и неносещи тухлени зидове с дебелина 25 см. за външните и 12 см. 
за вътрешните стени. Сградата представлява свободностоящ обем от едно тяло. 
Представлява коридорна система с двустранно разположени стаи, свързани помежду си 
с фоайе и две стълбища. В сградата има две стълбища. Покривът е скатен, изграден от 
стоманобетонна конструкция. 
Сградата е централно газифицирана и се отоплява с локално котелно, захранено с 
гориво природен газ, поместено в сутерена на сградата на училището. Топлата вода за 
битови нужди се подгрява с електрически бойлери. 
Сградата функционира при 24 часов режим на работа, включително и в почивни и 
празнични дни.  
В обежитието към момента са настанени 75 ученика. 
 
Схема на сградата 
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Сградата се състои от следните елементи: 

 
- Сутерен - (-3,15): Стълбищна клетка , Бойлери, Три Фитнес Помещения, Зала за кикбокс, 
Складове, Тоалетни, Страничен вход със аварийна стълбищна клетка. 
 

- Първи етаж - (±0,00): Главен  Вход, Две фоайета с по едно стълбище към всяко от тях, 
помещение на охраната,  Просторен коридор с двустранно подредени стаи,  Хранилище, 
Тоалетни, Читалня,  Стая на възпитатели и Стая на Обслужващ персонал.  
 
- Втори етаж - (+3,60): Две фоайета с по едно стълбище към всяко от тях, Просторен коридор 
с двустранно подредени стаи,  Библиотека, Тоалетни, Читалня,  Стая на възпитатели и Стая на 
Обслужващ персонал. 
 
- Трети етаж - (+7,20): Две фоайета с по едно стълбище към всяко от тях, Просторен коридор 
с двустранно подредени стаи,  Склад, Тоалетни, Читалня,  Стая на възпитатели и Стая на 
Обслужващ персонал. 
 
Покрив 

Покривът на сграда е скатен, изграден от стоманобетонна конструкция, покрит с 
керемиди. Има надзид, изграден от тухли с височена 100 см. Отводняването е външно 
посредством олуци и водосточни тръби. За вентилиране на подпокривното пространство са 
предвидени отвори в покрива тип „табакери“. Всички олуци и водосточни тръби са стари, 
ръждясали и подлежат на подмяна. 
    
Фасади 

Външните ограждащи стени представляват зидария от решетъчни тухли 0,25 m с 
външна и вътрешна варо-пясъчна мазилка. Цокълът на сградата е оформен с бучардисана 
мозайка до нивото на първия етаж. 
 Фасадни стени са в задоволително състояние. Не са направени топлоизолации по 
фасадите. Констатираха са участъци с подкожушена и нарушена мазилка по външните стени и 
зоните на цокъла. 
Външните прозорци и врати на сградата са изпълнени от дървена слепена дограма с двойно 
стъкло. Входната врата е подменена с PVC. 
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В процеса на експлоатация на сградата 2014 година, дограмата е частично подменена с PVC 
дограма със стъклопакет. Всички неподменени прозорци и врати на сградата са в лошо 
състояние и с висок коефициент на топлопреминаване.        
Водопроводна инсталация 

Сградата на общежитието, съгласно проектната документация за физкултурния салон е 
захранва от площадковата водопроводна мрежа ф80  етернитови тръби, водопроводно 
отклонение от поцинковани тръби. 

     Осигурен е необходимия дебит и напор на водопроводната инсталация. 
 

Сградната водопроводна мрежа за питейно-битови и противопожарни нужди е частично 
подменена. Подменени са санитарните прибори и водопроводни тръби в стаите, в които са 
настанени учениците. 

В общите помещения и сутерена, водопроводната инсталация е стара и амортизирана. 
От направения оглед и заснемане се установи, че вътрешната В и К инсталацията е в 

незадоволително състояние. 
В част от санитарните помещения липсват санитарни арматури. Санитарния фаянс е 

стар, подовите настилки са от мозайка което затруднява почистването и води до лоша хигиена. 
Видно е, че голяма част от водопроводните тръби са корозирали и с лоши връзки. 
Хоризонталната водопроводна мрежа за студена е с нарушена топлоизолиране на 

тръбопроводите.  
Водата за БГВ се осигурява от локални електрически бойлери 

ПП Водоснабдяване 

За сградите предмет на обследването има изградена сградната водопроводна мрежа за 
пожарогасене съгласно изискванията на Наредба Iз-1971.  

Предвидени са пожарни кранове до стълбищните клетки, съгласно изискванията на 
наредбата. 

Необходимо е да се предвдят нови пожарни кранове до стълбищните клетки, за да 
отговаря сградата на изискванията на наредбата. 

 
Канализационна инсталация 

Отпадъчните води от сградата са заустени посредством сградно канализационно 
отклонение и дворищна канализационна мрежа към съществуващата улична канализацията.  

Вътрешната канализационна инсталация е изпълнена от PVC и каменинови 
тръби/вкопана канализация не е подменана/. 

Над покрива вертикалните клонове, завършват с вентилационни шапки. 
При направения оглед на място е видно, че вертикалната и хоризонталната канализация в 

санитарните помещения сградата е подменена  
Вътрешно осветление 

Осветлението в сградата се осъществява от лампи с нажежаема спирала. В коридорите 
са използвани главно осветителни тела с нажежаема спирала 
Осветителната уредба трябва да изпълни светлотехническите изисквания за дадено 
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пространство без преразход на енергия. Важно е обаче да не се компрометират зрителните 
изисквания към осветителната уредба само, за да се намали консумацията на енергия. 
 Аварийно работно и аварийно евакуационно осветление 

 В обекта не е проектирано и изпълнявано. 
 

 Силова инсталация 

 В стаите на общежитието  са предвидени в повечето случаи по четири контакта тип 
„Шуко“ за общо ползване, които се захранват от главното табло на етажа. Схемата на 
захранване е двупроводна, без дефектнотокова защита, като контактите са занулени. 
 Контактите по стените датират от построяването на сградата. 
Контактите са тип Шуко, но са морално остарели и физически износени. Допуснато е при 
боядисването на стените да се боядисат и някои от контактите, което нарушава изолационните 
качества на изделието и е предпоставка за инциденти. При огледа се установиха негодни за 
експлоатация контакти– с изпочупен корпус, при които заземителните клеми не правят 
контакт с включения щепсел. 
 Електрообзавеждане 

 Голяма част от електрообзавеждането предвидено в основния проект при строежа на 
сградата вече е изведено от употреба и демонтирано. 
 

Мълниезащита 

 Мълниезащитна инсталация с оглед на предназначението на сградата и изискванията на 
НАРЕДБА № 4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити 
пространства следва да е трета категория на мълниезащита. 
 Изградената система е пасивна (конвенционална). 
След направения външен оглед се установиха следните недостатъци: 
1. Мълниеприемната мрежа лежи изолационни трупчета върху покривното покритие 
2.Не са присъединени към мълниеприемната мрежа всички метални части разположени на 
покрива (вентилационни устройства, метални тръби, стълби, пилони и други). 
3. Някои от връзките между заземителите и мълниеприамната мрежа (контролните клеми) са 
корозирали. Допуснато е боядисване на котролните клеми, което е недопустимо и в разрез с 
предназначението им. 
 
Топлоснабдяване 

Топлоснабдяването в сградата е централно, като топлоносителят се подава от 
котелното помещение на училището.  

 
Отоплителна инсталация  

Отоплението в сградата е конвективно. Отоплителната инсталация е двутръбна, водна, 
с принудително движение на топлоносителя. Схемата на разпределителната мрежа е лъчева с 
долно разпределение. Разположението на щранговете е вертикално. 

Топлоносителят е топла вода с параметри 90о/70оС.  



 
 

 
 
 

www.eufunds.bg 
“Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG16RFOP001-3.002-0037-C01 по проект „Подобряване на образователната 

инфраструктура на Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров” гр. Попово”,  който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Попово и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 
г.”.. 

 
 
 
 

25

Отоплителни тела в сградата са чугунени радиатори, панелни радиатори и тръбни 
стоманени отоплителни тела. Вертикалните щрангове са от метални тръби положени открито 
без изолация. На места тръбната мрежа е преправяна, като са наслагвани полипропиленови и 
полиетиленови тръби. На повечето радиатори липсват ръкохватки на спирателните кранове.  

Разпределителната тръбна мрежа в сградата и отоплителните тела/с изключение на 
подменените панелни радиатори/ са в лошо състояние. 

 
Студозахранване и климатизация 

В сградата няма изградени климатични инсталации. 
 

Вентилация 

В сградата няма изградени вентилационни инсталации. 
 

Битово горещо водоснабдяване  

За подгряване на вода за битови нужди в сградата се ползва електрически бойлер. 
 
Довършителни работи 

  Довършителните работи: под, стени, таван, фасадни обработки и дограма са описани в 
чертежите на архитектурното заснемане. 

Настилки: фоайета и коридори - мозайка; стаи - паркет и санитарни възли - теракот и 
гранитогрес в задоволително състояние. 

Стени: стаи и коридори  - латекс в добро състояние. 
Тавани: фоайета, коридори и стаи - латекс в добро състояние.  
Вътрешните врати - дървени и алуминиеви  са в задоволително състояние. 
При извършеният оглед се установи, че подовите настилки са в задоволително 

състояние. Подовите настилки в някои от помещенията са в лошо състояние.  
Няма положен топлоизолационен материал на подовата плоча. 

 
Режим на обитаване 

Сградата е  с режим на целогодишно обитаване. 
 
Достъпност за хора с увреждания 

Не е подсигурена достъпна среда, съгласно на Наредба № 4/01.07. 2009г. за проектиране, 
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за 
населението, вкл. за хората с увреждания. Няма изградена асансьорна шахта и не е монтиран 
асансьор, който да обслужва етажните нива. Няма изградена рампа за преодоляване на 
първото етажно ниво. Няма обособена тоалетна за хора в неравностойно положение. 
 
Технически показатели 

 
Общо площи:      
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Застроена площ: 866,25 м
2
 

 
Разгъната застроена площ: 
Площ надземно РЗП по ЗУТ: 4453,75 м

2
 

 
Обеми: застроен обем: 4453,75 м2 х 2,80м. = 13794,38 м

3
  

 
Височина:  
кота корниз: 15м средна кота терен 
кота било: 18 м  
брой етажи: 3,  
полуподземни: 1 ;    подземни:    няма 
 

СМР ЧАСТ АРХИТЕКТУРА: 

 

Съществуващо състояние на фасади, подове и покрив 

Стените на сградата са изпълнени с тухлена зидария от кухи тухли, двустранно 
измазани. Състоянието на стените е добро. 

Подът на сградата е един тип – под на отопляем сутерен към земя. 
Покривът на сградата е студен вентилируем покрив. По покривите на сградата се 

наблюдават зони с наличие на пропуски на дъждовни води. 
 

 Описание на СМР по фасади, подове и покрив 

Доставка и монтаж на фасадно работно скеле, което след приключване на монтажните 
дейности се демонтира. Сваляне на компрометираната мазилка до здрава основа и изкърпване 
с вароциментова мазилка. Полагане чрез залепване и дюбелиране към подготвената здрава 
основа след нанасяне на дълбокопроникващ грунд на Интегрирана топлоизолационна система 
- от следните материали:  
По външни стени - EPS-F 100мм, λ=0,035 W/mK, Лепило за лепене , Лепило за шпакловане, 
Дюбел - ND 14.0 см., Армираща мрежа 
По страници на прозорци отвън - EPS-F 20мм, λ=0,035 W/mK , Лепило за лепене, Лепило за 
шпакловане, Армираща мрежа  
По цокъл - XPS 100мм, λ=0,033 W/mK, Лепило за лепене, Лепило за шпакловане, Армираща 
мрежа, Дюбел  - ND 14.0 см. 

Съществуващите стоманобетонни парапети по всички балкони се запазват. Предвижда 
се сваляне на компрометираната мазилка до здрава основа и изкърпване с вароциментова 
мазилка.  

По ъглите на всички фасадни отвори се предвижда подсилваща мрежа, положена 
диагонално на ъгъла и по ъглите на страниците с цел предотвратяване на диагонални 
пукнатини – по приложен детайл. 
Новата топлоизолация се полага на рамка според приложената техническа спесификация и се 
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оформя с необходимите аксесоари: ъглов профил с мрежа по изпъкнали ръбове, водооткапващ 
профил - по горен ръб прозорци, външен еркер на кота 0,00 на всички балкони и по 
хоризонтални фасадни ръбове, поли от поцинкована ламарина. Монтаж на финишно покритие 
от полимерна мазилка, включително грундиране. 
Предвижда се почистване на подпокривното пространство от строителни отпадъци, 
включително спускане от височина, транспортиране  и депониране в сметище за строителни 
отпадъци, Полагане на топлоизолация  ХРS с дебелина 100 mm ( λ=0,032 W/mK) вътрешно в 
подпокривно пространство по таванска плоча, Армирана циментова замазка над 
топлоизолация - 4 см, Вертикално вдигане на материали.   
Планира се полагане на топлоизолация по надземните стени на отопляемия сутерен с 
дебелина 100 мм. След изпълнение на горните дейности, обобщеният коефициент на 
топлопреминаване на подовата конструкция ще се промени от U = 0,99 W/m2K до U = 0,26 
W/m2K. 
В сутерена се демонтират всички настилки и се подменят с нови. Старите шпакловани стени 
се маджунират, шпакловат и латексират двукратно при нужда от ремонт. 
Стълбищна клетка (общи части): сваля се боята и мазилката по стени и тавани в 
подкожушените участъци до здрава основа, изкърпва се и се грундира. Нанася се цокъл от 
блажна боя с височина 1.20 м, нагоре и по таваните – латекс двукратно. Металните парапети 
се укрепват в повредените и компрометирани участъци, боядисват се двукратно с блажна боя, 
дървените ръкохватки се демонтират, шлайфат, лакират и монтират отново. 
Предвиждат се шапки на комини и вентилационни отвори по покриви. За целта се предвижда 
пробиване на скатната покривна плоча, извеждане на вентилационните тръби, обработка на 
хидроизолация и керемиди. 
Преди полагането на топлоизолацията по фасадата се демонтират старите водосточни тръби и 
водосборни казанчета, както и старите олуци. След монтажа на топлоизолационната система 
се полагат нови водосточни тръби и водосборни казанчета, както и нови олуци. Да се 
предвиди пробив на еркера на кота 0,00 и кота корниз с цел преминаване на водосточната 
тръба без чупка. 
 

Достъпност за хора с увреждания 

Съществуващо състояние 

Не е подсигурена достъпна среда, съгласно на Наредба № 4/01.07. 2009г. за проектиране, 
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за 
населението, вкл. за хората с увреждания. Няма изградена асансьорна шахта и не е монтиран 
асансьор, който да обслужва етажните нива. Няма изградена рампа за преодоляване на 
първото етажно ниво. Няма обособена тоалетна за хора в неравностойно положение. 
 

Описание на СМР 
Предвижда се обособяване на специална стая с баня и тоалетна за хора в неравностойно 
положение, като за целта се обединяват две от съществуващите стаи с прилежащите им 
санитарни възли.  
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Предвижда се обработване на свободното обходно дворно пространство около сградата. 
Разрушаване на съществуващата циментова настилка околовръс сградата, както и демонтаж на 
тротоарните плочи. Изравняване на нивото на терена (изкопни работи, обр.засиппане с 
трамбоване с инертен материал с непрекъсната зърнометрия, фрезоване и др.)и полагане на 
нов асфалт, също демонтаж и монтаж на нови градински бордюри и тротоарна настилка, върху 
пясъчно легло на вароциментов разствор.   
Почистване от строителни отпадъци, сваляне и пренасяне до 20 км. 

 

Съществуващо състояние на дограма 

Прозорци – основно подменени с изключение на част от стаите и прозорци по 
стени на отопляеми сутеренни. Монтирани са нови прозорци и външни врати от РVC 
профили с двоен стъклопакет от бяло стъкло. Състоянието на външните прозорци и 
врати е задоволително с изключение на неподменените части от дограмата на 
отопляемия сутерен. 
  
 Описание на СМР 

Предвижда се подмяна на 98,28 m2 дограма. Дограмата на сградата се подменя с нова - 5 
камерен PVC профил с двоен стъклопакет от вътрешно нискоемисионно „К – стъкло” и 
външно слънцезащитно стъкло с коефициент на енергопреминаване не по – висок от 0,42 и 
при обобщен коефициент на топлопреминаване U ≤ 1,40 W/m2K. Поставят се външни 
подпрозоречни первази от алуминий с шир до 25 cm. Рамките около прозорците и врати се 
изкърпват и шпакловат вътрешно с ширина до 20 cm. 
 

СМР ЧАСТ ЕЛЕКТРО: 

 

Съществуващо състояние 

 

Осветлението в сградата се осъществява посредством разнородни осветителни тела. В 
стаите и коридорите са монтирани лампи с нажежаема спирала, а в част от общите помещения 
са монтирани луминесцентни осветителни тела (ЛОТ) с неефективни разсейватели. 
Констатира се, че в текущото си състояние осветителната инсталация не е в състояние да 
осигурява нормативна осветеност в различните типове помещения. 
Аварийно работно и аварийно евакуационно осветление в обекта не е проектирано и 
изпълнявано. 
 В стаите на общежитието  са предвидени в повечето случаи по четири контакта тип 
„Шуко“ за общо ползване, които се захранват от главното табло на етажа. Схемата на 
захранване е двупроводна, без дефектнотокова защита, като контактите са занулени. 
 Контактите по стените датират от построяването на сградата. 
Контактите са тип Шуко, но са морално остарели и физически износени. Допуснато е при 
боядисването на стените да се боядисат и някои от контактите, което нарушава изолационните 
качества на изделието и е предпоставка за инциденти. При огледа се установиха негодни за 
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експлоатация контакти– с изпочупен корпус, при които заземителните клеми не правят 
контакт с включения щепсел. 
 Голяма част от електрообзавеждането предвидено в основния проект при строежа на 
сградата вече е изведено от употреба и демонтирано. 
 Мълниезащитна инсталация с оглед на предназначението на сградата и изискванията на 
НАРЕДБА № 4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити 
пространства следва да е трета категория на мълниезащита. 
 Изградената система е пасивна (конвенционална). 
След направения външен оглед се установиха следните недостатъци: 
1. Мълниеприемната мрежа лежи изолационни трупчета върху покривното покритие 
2.Не са присъединени към мълниеприемната мрежа всички метални части разположени на 
покрива (вентилационни устройства, метални тръби, стълби, пилони и други). 
3. Някои от връзките между заземителите и мълниеприамната мрежа (контролните клеми) са 
корозирали. Допуснато е боядисване на котролните клеми, което е недопустимо и в разрез с 
предназначението им. 

 

Описание на СМР 

Проектира се изцяло нова мрежа за новоизградената специална стая с баня и тоалетна 
за хора в неравностойно положение  захранващи кабели до табло етажно  

Изпълняват се с кабели тип СВТ/NYY, от етажното  табло – хоризонтално в предпазни 
РVС.  

Кабелите са предвидени три/пет проводни – с вариант за система TN-S. 
 Демонтират се старите осветителни тела и се монтират нови енергоспестяващи 

осветителни тела с LED осветителни тела описани в количествената сметка по предписание от 
мерките в доклада за обследване за енергийна ефективност. 

Електробезопасността се осигурява чрез следните основни мероприятия: 
• Използувана е система TN-S от Главно електромерно табло до крайните консуматори; 
• Въвеждане на дефектнотокови защити с ток на сработване 30mA; 
• Класа и степента на защита на електрическите съоръжения се подбира съгласно 

особеностите на помещенията; 
• Спазване цветовия код на проводниците и жилата: 
- за защитен (PE) проводник – жълто-зелен (не се допуска използуването му за каквито 

и да е други цели!) 
- за неутрален (N) проводник – светло син 
Пожарната безопасност се осигурява чрез правилен подбор на класа и степента на 

защита на електросъоръженията според изискванията на помещението. 
 
Предвижда се монтаж на автоматичнo сгъваща се платформа за преодоляване на 

стълбища със завои 
Характеристиките на изделието са следните:  
Външни размери на платформа: 1000 х 800 мм 
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Място на инсталиране - вътрешен тип, монтаж на колони 
Товароподемност - 225 кг. 
Скорост - 0, 10 м/с с плавен старт и стоп 
Изискуема мощност - 230 V монофазно 
Изискуема мощност на зарядно устройство - 220V - 5A - 50/60 Hz батерии - 2 бр. по 

12V - 18AH мощност на електромотора – 0.7 kW 
Височина на подем от 1-ва до 2-ра спирка - Приблизително 2850 мм 
Дължина на преход - До 9 500 мм 
Брой на спирки - 2 спирки с 2 бр. дистанционни управления за повикване 
 

СМР ЧАСТ В и К: 

 

Съществуващо състояние   

Сградата на общежитието, съгласно проектната документация за физкултурния салон е 
захранва от площадковата водопроводна мрежа ф80  етернитови тръби, водопроводно 
отклонение от поцинковани тръби. 

     Осигурен е необходимия дебит и напор на водопроводната инсталация. 
Сградната водопроводна мрежа за питейно-битови и противопожарни нужди е частично 

подменена. Подменени са санитарните прибори и водопроводни тръби в стаите, в които са 
настанени учениците. 

В общите помещения и сутерена, водопроводната инсталация е стара и амортизирана. 
От направения оглед и заснемане се установи, че вътрешната В и К инсталацията е в 

незадоволително състояние. 
В част от санитарните помещения липсват санитарни арматури. Санитарния фаянс е 

стар, подовите настилки са от мозайка което затруднява почистването и води до лоша хигиена. 
Видно е, че голяма част от водопроводните тръби са корозирали и с лоши връзки. 
Хоризонталната водопроводна мрежа за студена е с нарушена топлоизолиране на 

тръбопроводите.  
Водата за БГВ се осигурява от локални електрически бойлери 
За сградите предмет на обследването има изградена сградната водопроводна мрежа за 

пожарогасене съгласно изискванията на Наредба Iз-1971.  
Предвидени са пожарни кранове до стълбищните клетки, съгласно изискванията на 

наредбата. 
Необходимо е да се предвдят нови пожарни кранове до стълбищните клетки, за да 

отговаря сградата на изискванията на наредбата. 
Отпадъчните води от сградата са заустени посредством сградно канализационно 

отклонение и дворищна канализационна мрежа към съществуващата улична канализацията.  
Вътрешната канализационна инсталация е изпълнена от PVC и каменинови 

тръби/вкопана канализация не е подменана/. 
Над покрива вертикалните клонове, завършват с вентилационни шапки. 
При направения оглед на място е видно, че вертикалната и хоризонталната канализация в 
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санитарните помещения сградата е подменена  
 

Описание на СМР 

 

Към стая за инвалиди си обособява санитарния възел с тоалетна, мивка и душ с достъп за 
лица със затруднено придвижване. Подменят се санитарните уреди и тръбната разводка на 
водопровода и канализацията. 

Изградените вертикални канализационни клонове на санитарните възли от юг на сградата 
се предвижда да се изведат над покривна конструкция за вентилация.  

Демонтират се ламаринени обшивки по бордове и стрехи, както и водосточни тръби, 
олуци и водосборни казанчета.  

Полагат се нови обшивки от поцинкована ламарина по бордове и стрехи. Монтират се 
нови олуци, водосборни казанчета и водосточни тръби от поцинкована ламарина. 

Почистване от стр.отпадъци, сваляне и пренасяне до 20 км. 
 

Сградна водопроводна инсталация  

 Тръбната водопроводнамрежа в новопроектирания санитарен възел ще се изпълни от 
полипропиленови тръби PN10 (10оC) за студена вода и от PN20 (80оC) за топла вода и фасонни 
части към тях. 

Санитарните арматури в новопроектирания възел трябва да отговарят на изискванията на 
Наредба 4/2009г. и са както следва: 

- механизмът за промиване на тоалетната чиния е монтиран на разстояние не повече от 
110 сm от нивото на пода, като ползването му не трябва да води до усилие; 

- горният ръб на мивката е на разстояние 80 сm от нивото на пода; мивката е монтирана 
така, че да е възможно плътно допиране до нея с инвалидна количка; 

- долният ръб на огледалото над мивката е на височина не повече от 100 сm от нивото 
на пода; 

- аксесоарите (тоалетна хартия, сешоари, сапуниерки и др.) са разположени на височина 
не повече от 120 сm от нивото на пода. 

Инсталацията в санитарния възел да се монтира с минимален възходящ наклон 0,002. 
Топла вода за новопроектирания санитарен възел се осигурява от електрически бойлер. От 

мрежата за студена вода се прави отклонение към бойлера за подгряване. 
Водопроводите трябва да бъдат топлоизолирани, като дебелината на изолацията за 

водопроводите за студена вода е минимум 9 мм, а за тези за топла вода – минимум 10-15 мм.  
Изолациите се изпълняват след хидравличните изпитвания на водопроводната инсталация. 
Свързването на пластмасовите елементи се извършва посредством механични връзки. 

Уплътняването на механичните връзки се изпълнява с тефлонова лента. 
При монтажа на тръбите стриктно се спазват указанията на фирмата производител. 
Преди изпитването на инсталацията тя следва да се обезвъздуши. Водопроводите за 

студена и топла вода се изпитват на якост и водонепропускливост в съответствие с 
изискванията на НПИЕСВКИ. 
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Водопроводната инсталация се изпитва на якост преди монтирането на водочерпните 
кранове, като съответните водочерпни излази се затварят с тапи. Изпитването се извършва на 
налягане, по-голямо с 0.5мPa от работното хидравлично налягане, като се допуска това 
завишаване да е не повече от 1мРa.  

Водопроводната инсталация се изпитва на водонепропускливост при монтирани 
водочерпни кранове на работно налягане в продължение на 24 h. Изпитването е проведено 
успешно, ако няма видими течове и навлажнявания. 

За проведените изпитвания се съставят протоколи. 
 
Сградна канализационна инсталация 

В новопроектирания санитарен възел, както е показано в проекта, ще се изпълнят подови 
сифони с капачки за предотвратяване на канализационни миризми.  

Етажните канализационни участъци от φ50 PVC тръби в новия санитарен възел се полагат 
скрити в стените и подовата настилка.  

Вертикалния канализационен клон в новия санитаренда не се замонолитва към етажните 
плочи. Укрепването им да се изпълни със скоби през 2.0 м, като скобите се поставят 
непосредствено под муфите.  

Санитарните прибори и аксесоарите в достъпните санитарно-хигиенни помещения се 
монтират при спазване на следните изисквания (фиг. 38), чл.79 от Наредба 4/2009г. 

1. осовата линия на тоалетната чиния е на разстояние 45 сm от стената, на която е 
монтирана ръкохватка; 

2. горният ръб на тоалетната чиния е на височина 50 сm от нивото на пода; 
3. ръкохватките са монтирани хоризонтално на височина 90 сm от нивото на пода по 

такъв начин, че да не се въртят в сглобките; 
4. ръкохватките са с диаметър от 3,2 до 3,8 сm и формата им е с еднакво сечение; 

разстоянието между ръкохватката и стената, към която е закрепена, е 4 сm; 
5. страничната ръкохватка при тоалетната чиния е с дължина най-малко 110 сm, като 

предният й край отстои на 140 сm от задната стена; 
6. зад тоалетната чиния да е монтирана ръкохватка с дължина най-малко 90 сm, като 

единият й край е на разстояние най-малко 30 сm от осовата линия на тоалетната чиния; 
Вертикалните на санитарните възли от юг на сградата се предвижда да се изведат над 

покривна конструкция за естествена вентилация с вентилационни шапки. По същите ще се 
монтират контролни ревизионни парчета /РО/ на 0,8м от плочата на трети етаж. 

Сградната канализационна инсталация, между трети етаж и покривна плоча да се изгради 
от PVC муфени тръби, като канализационни клонове да не се замонолитват към етажните 
плочи. Укрепването им да се изпълни със скоби през 2.0 м, като скобите се поставят 
непосредствено под муфите. 

В проектното решение се запазва изцяло съществуващото положение на отводняването 
на покривната конструкция т.е запазва се наклона на покрива и местоположението на 
съществуващите водосборни казанчета и водосточни тръби. 

Атмосферните води от покрива на сградата се предвиждат да се поемат от външни 
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водсточни тръби. 
Външните водосточни тръби са предвидени от PVC или метални тръби с повишена 

якост и мразоустойчивост, устойчиви на ултравиолетови лъчи и механични повреди. 
Настоящото проектно ршение не променя принципа и действието на съществуващата 

канализационна инсталация на сграда, а с предвидените допълнителни мерки се увеличава 
хидравличната и проводимост. 

За направените промени, описани по горе са изготвени чертежи. 
При работата на обекта следва стриктно да се спазват всички изисквания на Наредба № 2 

за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
строителни и монтажни работи. 

Свързване или огъване на пластмасови канализационни тръби чрез загряване се извършва 
на определени за целта места и на безопасно разстояние от горими материали. 

Товаро-разтоварните работи и временното приобектно складиране и съхранение на 
продукти, изделия, оборудване и др. се извършват така, че да са осигурени срещу евентуално 
изместване, преобръщане или падане. 

Строителните продукти, оборудването и др. се транспортират и складират на строителната 
площадка в съответствие с указанията на производителя и инструкциите за експлоатация. 

 

СМР ЧАСТ ОВ: 

 

Съществуващо състояние на отоплителни тела 

 
Отоплителните тела в сградата са морално и физически остарели. Поради натрупване 

на продукти на корозия, голяма част от отоплителните тела са с понижена ефективност. 
 

Описание на СМР 

Планира се подмяна на амортизираните отоплителни тела на първи, втори и трети етажи в 
южната част на сградата (обитаеми помещения), като на всички новомонтирани отоплителни 
тела се монтират и термостатични вентили за регулиране на температурата само в използваемите 
помещения (при необходимост). Допълнително в ЕСМ 6 се планира и доставката и монтажа на 
секциониращи арматури за разделяне на ВОИ на учебната сграда и общежитието, с цел 
отопляване на всяка сграда по отделно в съответствие с режима й на обитаване. 
 

СМР ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ: 

 

За осигуряване на достъпна среда е предвиден монтаж на две подемни платформи за 
хора в неравностойно положение на външно и на първото вътрешно стълбища на сградата. 
Платформите са със самостоятелна носеща конструкция по детайл на производителя, която 
ще бъде анкерирана към съществуващите стълбища. Стълбищата са от монолитен 
стоманобетон и са в състояние да понесат допълнителното натоварване от подемната 
платформа. Анкерирането ще бъде изпълнено по детайл на фирмата производител и трябва да 
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осигури надеждната експлоатация на платформите. Решенията по монтажа и укрепване на 
платформата направени от производителя задължително се съгласуват с проектанта по част 
котструкции. 

За извеждане на вентилацията на санитарните помещения над покрива е предвидено 
пробиване на отвори ф110 в покривната плоча. Отовори в плочата с такъв размер не влияят 
върху носещата и способност. Препоръчва се монтажа на вентилационните тръби да се 
изпълни със специално пригодени за целта керемиди или тръбите да се обзидат над покрива и 
около тях да се изпълнят ламаринени обшивки с цел да се осигури водонепропускливостта на 
покрива. Нарушената около отворите покривна хидроизолация да се възстанови. 

При съставяне на техническия паспорт беше констатирана пукнатина между едно от 
стълбищните рамена и стълбищната площадка. Към конструктивното становище е приложен 
детайл за укрепване на стълбищното рамо. 

  Съгласно чл.6, ал.2 от Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения 
в земетръсни райони/27.01.2012 гореспоменатите видове работи могат да бъдат изпълнени, 
без това да влияе на  осигуреността на сградата на сеизмични въздействия. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДОБЕКТ: 

 

„САНИРАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ  НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН  НА  ПГСС„НИКОЛА 

ПУШКАРОВ“ - гр. Попово 

Общи данни 
Сградата на ПГСС „Никола Пушкаров“ в гр. Попово, кв. 124,  УПИ I, ул. "Раковска“ № 
1,  е  Публична Общинска Собственост. Построена е и е въведена в експлоатация през 
1968 година, с предназначение физкултурен салон. Сградата се използва както за 
провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт, така и за тренировки в 
следобедните часове. 
Сградата е монолитна, изградена от стоманобетонна конструкция с носещи греди, 
колони и ст. б плочи и неносещи тухлени зидове с дебелина 25 см. за външните и 12 см. 
за вътрешните стени. Сградата представлява свободностоящ обем - Физкултурен салон 
с прилежащите към него съблекални, складови и други помещения. В сградата има 
едно стълбище. 
Покривната конструкция е стоманобетонна плоча. 
Сградата се отоплява с газови конвектори. Захранено с гориво идва от съседната 
сградата (учебната сграда) където е поместено котелното на газ . Няма топлата вода за 
битови нужди. 
Сградата функционира при 12 часов режим на работа, без почивни и празнични дни.  
Физкултурният салон се ползва от общо 390 ученика на групи от 20 – 25 човека. 
 

Схема на сградата 

 



 
 

 
 
 

www.eufunds.bg 
“Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG16RFOP001-3.002-0037-C01 по проект „Подобряване на образователната 

инфраструктура на Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров” гр. Попово”,  който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Попово и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 
г.”.. 

 
 
 
 

35

 
Сградата се състои от следните елементи: 

 

- Първи етаж - (±0,00): Вход, Фоайе с едно стълбище към втори етаж, Гардеробна за 
момичета, Съблекалня, Тоалетна, Баня, Склад за спортни уреди и игрална зала. 
 
- Втори етаж - (+3,60): Гардеробна за момчета, Съблекалня, Тоалетна, Баня, Склад за спортни 
уреди, Учителска стая, Коридор и въздух над игрална зала. 
 
Покрив 

Покривът на сграда е плосък и представлява стоманобетонни панели върху греди и 
хидроизолация. Отводняването е външно посредством олуци и водосточни тръби. При огледа 
се констатира, че хидроизолацията е в задоволително състояние. Ламаринените покрития са 
ръждясали на места и с компроменирани снадки, необходима е подмяна.  
    
Фасади 

Външните ограждащи стени представляват зидария от решетъчни тухли 0,25 m с 
външна и вътрешна варо-пясъчна мазилка. Има направена външна топлоизолация – стиропор 
– 5 см. Цокълът на сградата е оформен с бучардисана мозайка до нивото на първия етаж. 
 Фасадни стени са в много лошо състояние. Констатираха се участъци с подкожушена и 
нарушена мазилка по външните стени и зоните на цокъла. 
Външните прозорци и врати на сградата са изпълнени от дървена слепена дограма с двойно 
стъкло. Входната врата е подменена с PVC дограма със стъклопакет. 
В процеса на експлоатация на сградата дограмата е частично подменяна с PVC дограма със 
стъклопакет.  
Всички неподменени прозорци и врати на сградата са в лошо състояние и с висок коефициент 
на топлопреминаване.        
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  Водопроводна инсталация 

Сградната водопроводна инсталация в не е подменяна. В по-голямата си част е 
изпълнена от поцинковани тръби с напреднала фаза на корозия и с намалена пропускателна 
способност вследствие на отложения е на границата на експлоатационния си срок. 
Водопроводните тръби са с нарушени уплътнения на фитингите и връзките и с риск от аварии. 

В част от санитарните помещения липсват санитарни арматури. Санитарния фаянс е 
стар, подовите настилки са от мозайка което затруднява почистването и води до лоша хигиена. 

Видно е, че водопроводните тръби са корозирали и с лоши връзки.  
За сградата на физкултурния салон няма затопляне на водата за БГВ. 
 

ПП водоснабдяване 

За сградата предмет на обследването няма изградена сградната водопроводна мрежа за 
пожарогасене съгласно изискванията на Наредба Iз-1971 само на първи етаж.  

  
Канализационна инсталация 

Отпадъчните води от сградата са заустени посредством сградно канализационно 
отклонение и дворищна канализационна мрежа към съществуващата улична канализацията.  

Вътрешната канализационна инсталация е изпълнена от PVC и каменинови тръби. 
Над покрива вертикалните клонове, завършват с вентилационни шапки. 
При направения оглед на място е видно, че вертикалната и хоризонталната канализация в 

сутерена на сградата не е подменена .  
Забелязват се следи от проникване на вода в сградата.  
Вследствие на недобре уплътнена ВиК инсталация през експлоатационния период 

многократно са се проявили течове на вода по стените и тавана,  което е повредило мазилката 
и бояджийското покритие.  

Водосточни тръби са външни. На много места по тях си виждат деформации. 
Улуците на сградата са в лошо експлоатоционно състояние.   

 

Вътрешно осветление 

Осветлението в сградата се осъществява от лампи с нажежаема спирала.  
Осветителната уредба трябва да изпълни светлотехническите изисквания за дадено 
пространство без преразход на енергия. Важно е обаче да не се компрометират зрителните 
изисквания към осветителната уредба само, за да се намали консумацията на енергия. 
 

Аварийно работно и аварийно евакуационно осветление  

 В обекта не е проектирано и изпълнявано. 
 

Силова инсталация 

 В физкултурния салон  са предвидени в повечето случаи контакта тип „Шуко“ за общо 
ползване, които се захранват от главното табло на етажа. Схемата на захранване е 
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двупроводна, без дефектнотокова защита, като контактите са занулени. 
 Контактите по стените датират от построяването на сградата. 
Контактите са тип Шуко, но са морално остарели и физически износени. Допуснато е при 
боядисването на стените да се боядисат и някои от контактите, което нарушава изолационните 
качества на изделието и е предпоставка за инциденти. При огледа се установиха негодни за 
експлоатация контакти– с изпочупен корпус, при които заземителните клеми не правят 
контакт с включения щепсел. 
 

Електрообзавеждане 

 Голяма част от електрообзавеждането предвидено в основния проект при строежа на 
сградата вече е изведено от употреба и демонтирано. 
 

Слаботокова инсталация 

 В сградата на Физкултурния салон няма изградени системи за оповестяване и 
пожароизвестяване. 
 

Мълниезащита 

 Мълниезащитна инсталация с оглед на предназначението на сградата и изискванията на 
НАРЕДБА № 4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити 
пространства следва да е трета категория на мълниезащита. 
 Изградената система е пасивна (конвенционална). 
След направения външен оглед се установиха следните недостатъци: 
1. Мълниеприемната мрежа лежи изолационни трупчета върху покривното покритие 
2.Не са присъединени към мълниеприемната мрежа всички метални части разположени на 
покрива (вентилационни устройства, метални тръби, стълби, пилони и други). 
3. Някои от връзките между заземителите и мълниеприамната мрежа (контролните клеми) са 
корозирали. Допуснато е боядисване на котролните клеми, което е недопустимо и в разрез с 
предназначението им. 
 
Топлоснабдяване 
Сградата не е централно топлоснабдена.  

 
Отоплителна инсталация  

За отопление на физкултурния салон се използват два броя газови конвектори, които 
изгарят гориво директно в помещението и отвеждат изгорелите газове на фасадата. 

Конвекторите са газозахранени от ГРТ-то на училището, като тръбната развода минава 
от външната страна на фасадата и захранва двата конвектора през стената. 

В останалите помещения прилежащи към физкултурния салон няма изградени 
отоплителни инсталации. 
 

Студозахранване и климатизация 
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В сградата няма изградени климатични инсталации. 
 

Вентилация 

На стената на физкултурния салон е монтиран осов вентилатор. 
 
Битово горещо водоснабдяване  

В сградата няма инградена инсталация за битово-горещо водоснабдяване. 
 

Довършителни работи 
 

Довършителните работи: под, стени, таван, фасадни обработки и дограма са описани в 
чертежите на архитектурното заснемане. 
Настилки: съблекални и коридори - мозайка; зала- паркет и санитарни възли - теракот и 
гранитогрес, в задоволително състояние. 
Стени -  блажна боя и латекс, в относително добро състояние. 
Тавани: латекс в относително добро състояние.  
Вътрешните врати - дървени и алуминиеви  са в задоволително състояние. 
При извършеният оглед се установи, че подовите настилки са в задоволително състояние.  
Няма положен топлоизолационен материал на подовата плоча. 
 
Режим на обитаване 

Сградата е  с режим на целогодишно обитаване. 
 
Достъпност за хора с увреждания 

Не е подсигурена достъпна среда, съгласно на Наредба № 4/01.07. 2009г. за проектиране, 
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за 
населението, вкл. за хората с увреждания. Няма изградена асансьорна шахта и не е монтиран 
асансьор, който да обслужва етажните нива. Няма изградена рампа за преодоляване на 
първото етажно ниво. Няма обособена тоалетна за хора в неравностойно положение. 
 
 Технически показатели 

 
Общо площи:      

Застроена площ: 381,00 м
2
 

 
Разгъната застроена площ: 
Площ надземно РЗП по ЗУТ: 476,44м

2
 

  
Обеми: застроен обем: 381,00м2 х 6,6 м. = 252,82 м

3
  

 
Височина:  
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кота корниз: 6,4 м от средна кота терен 
кота било: 6,6 м  
брой етажи: 2 
полуподземни: няма ;    подземни:   няма 
 

СМР ЧАСТ АРХИТЕКТУРА: 

 

Съществуващо състояние на дограма   

 
Прозорци неподменени с изключение на входна врата, която е изпълнена от РVC 

профили с двоен стъклопакет от бяло стъкло. Състоянието на външните прозорци и 
врати е незадоволително. 

 

Описание на СМР 

 
Предвижда се подмяна на 119,07 m2 дограма с нова от 5 камерен PVC профил с двоен 

стъклопакет от вътрешно нискоемисионно „К – стъкло” и външно слънцезащитно стъкло с 
коефициент на енергопреминаване не по – висок от 0,53 и при обобщен коефициент на 
топлопреминаване U ≤ 1,40 W/m2K. Ефектът от прилагане на мярката се  изразява  в  
намаляване на коефициента на топлопреминаване и нормализиране на коефициента на 
инфилтрация на студен външен въздух. Предвижда се демонтаж и монтаж след ревизия на 
съществуваща вентилационна система(съществуващи 2 бр. вентилатори да се демонтира и 
монтират на новата дограма) 

 
Съществуващо състояние на фасадни стени и покрив 

Стените на сградата са изпълнени с тухлена зидария от кухи тухли, двустранно 
измазани. Състоянието на стените е добро. 

Покривът на сградата е топъл плосък покрив. По покривите на сградата не се 
наблюдават зони с наличие на пропуски на дъждовни води. 

 

Описание на СМР 

 

Доставка и монтаж на фасадно работно скеле, което след приключване на монтажните 
дейности се демонтира. Сваляне на компрометираната мазилка до здрава основа и изкърпване 
с вароциментова мазилка. Полагане чрез залепване и дюбелиране към подготвената здрава 
основа след нанасяне на дълбокопроникващ грунд на Интегрирана топлоизолационна система 
от следните материали:  

- по външни стени - EPS-F 100мм, λ=0,035 W/mK, Лепило за лепене, Лепило за 
шпакловане, Дюбел - HA 155, Армираща мрежа 

- по страници на прозорци отвън - EPS-F 20мм, λ=0,035 W/mK, Лепило за лепене, Лепило 
за шпакловане, Армираща мрежа  
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- по цокъл - XPS 100мм, λ=0,033 W/mK, Лепило за лепене, Лепило за шпакловане, 
Армираща мрежа, Дюбел - HA 155 

- по тавани на втори етаж XPS – 100мм, λ=0,033 W/mK, Лепило за лепене, Дюбел - HA 
155, Армираща мрежа 

- монтаж вътрешно по тавани на топлоизолиращ слой XPS – 100мм, λ=0,033 W/mK, 
Лепило за лепене, Дюбел - HA 155, Армираща мрежа 
По ъглите на всички фасадни отвори се предвижда подсилваща мрежа, положена 

диагонално на ъгъла и по ъглите на страниците с цел предотвратяване на диагонални 
пукнатини – по приложен детайл. 

Предвиждат се шапки на вентилационни отвори по покриви. 
Новата топлоизолация се полага на рамка според приложената техническа 

спесификация и се оформя с необходимите аксесоари: ъглов профил с мрежа по изпъкнали 
ръбове, водооткапващ профил по горен ръб прозорци и по хоризонтални фасадни ръбове, поли 
и обшивки от поцинкована ламарина над топлоизолацията. Полагане  на финишно покритие 
от полимерна мазилка, включително грундиране. 

След монтажа на новопредвидената дограма ръбовете на прозоречните отвори се 
измазват и шпакловат. Стените на залата, стълбищната клетка, фоайето и коридорите се 
пребоядисват с блажна боя, а на останалите помещения - с латекс. 

Във всички санитарни възли се демонтират стенните и подовите облицовки, мазилките 
и подовите замазки се изкърпват и се полагат нови настилки от теракота и фаянс. Подменят се 
санитарните уреди и тръбната разводка на водопровода и канализацията. В санитарния възел 
на първия етаж се обособява тоалетна с мивка и душ с достъп за лица със затруднено 
придвижване.  

Почистване от стр.отпадъци, сваляне и пренасяне до 20 км. 
Демонтират се ламаринени обшивки по бордове и стрехи, както и водосточни тръби, 

олуци и водосборни казанчета. На вентилационните отвори се монтират водозащитни шапки. 
Полагат се нови обшивки от поцинкована ламарина по бордове и стрехи. Монтират се нови 
олуци, водосборни казанчета и водосточни тръби от поцинкована ламарина. 
Достъпност за хора с увреждания 

 

Съществуващо състояние 

 
Не е подсигурена достъпна среда, съгласно на Наредба № 4/01.07. 2009г. за 

проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за 
достъпна среда за населението, вкл. за хората с увреждания. Няма изградена асансьорна шахта 
и не е монтиран асансьор, който да обслужва етажните нива. Няма изградена рампа за 
преодоляване на първото етажно ниво. Няма обособена тоалетна за хора в неравностойно 
положение. 

 

Описание на СМР 

Демонтират се тротоарните плочи в прилежащото околосградно пространство. Теренът 
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се изравнява и се полагат нови тротоарни плочи върху пясъчно легло и бетонови бордюри за 
градински монтаж. 

СМР ЧАСТ ЕЛЕКТРО: 

 

Съществуващо състояние 

Осветлението в сградата се осъществява от лампи с нажежаема спирала.  
Осветителната уредба трябва да изпълни светлотехническите изисквания за дадено 
пространство без преразход на енергия. Важно е обаче да не се компрометират зрителните 
изисквания към осветителната уредба само, за да се намали консумацията на енергия. 
В обекта не е проектирано и изпълнявано. 
 В физкултурния салон  са предвидени в повечето случаи контакта тип „Шуко“ за общо 
ползване, които се захранват от главното табло на етажа. Схемата на захранване е 
двупроводна, без дефектнотокова защита, като контактите са занулени. 
 Контактите по стените датират от построяването на сградата. 
Контактите са тип Шуко, но са морално остарели и физически износени. Допуснато е при 
боядисването на стените да се боядисат и някои от контактите, което нарушава изолационните 
качества на изделието и е предпоставка за инциденти. При огледа се установиха негодни за 
експлоатация контакти– с изпочупен корпус, при които заземителните клеми не правят 
контакт с включения щепсел. 

Мълниезащитна инсталация с оглед на предназначението на сградата и изискванията на 
НАРЕДБА № 4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити 
пространства следва да е трета категория на мълниезащита. 
 Изградената система е пасивна (конвенционална). 
След направения външен оглед се установиха следните недостатъци: 
1. Мълниеприемната мрежа лежи изолационни трупчета върху покривното покритие 
2.Не са присъединени към мълниеприемната мрежа всички метални части разположени на 
покрива (вентилационни устройства, метални тръби, стълби, пилони и други). 
3. Някои от връзките между заземителите и мълниеприамната мрежа (контролните клеми) са 
корозирали. Допуснато е боядисване на котролните клеми, което е недопустимо и в разрез с 
предназначението им. 
 

Описание на СМР 

 
Проектира се изцяло нова мрежа –за новоизградения санитарен възел за лица със  

затруднено предвижване-осветление, контакти и   захранващи кабели до табло етажно  
Изпълняват се с кабели тип СВТ/NYY, от етажното  табло – хоризонтално в предпазни 

РVС тръби – ситуирани в стълбищната площадка,  
Кабелите са предвидени три/пет проводни – с вариант за система TN-S.  
На втори етаж е предвидено поставяне на топлоизолация, но осветителните тела са на 

колоните и не се налага направа на нови и зводи. 
Демонтират се старите осветителни тела и се монтират нови енергоспестяващи 
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осветителни тела с LED осветителни тела описани в количествената сметка по предписание от 
мерките в доклада за обследване за енергийна ефективност. 

 Предвижда се замяна на отводите по покрива. 
 Мълниезащитата е класическа, с мрежа на плосък покрив и общ заземителен 

контур.  
 Сградата се защитава от пряко попадение на мълния и от внасяне на опасни 

потенциали чрез съвременна система за мълниезащита, заземление и изравняване на 
потенциалите. 

Електробезопасността се осигурява чрез следните основни мероприятия: 
• Използувана е система TN-S от Главно електромерно табло до крайните консуматори; 
• Въвеждане на дефектнотокови защити с ток на сработване 30mA; 
• Класа и степента на защита на електрическите съоръжения се подбира съгласно 

особеностите 
на помещенията; 
• Спазване цветовия код на проводниците и жилата: 
- за защитен (PE) проводник – жълто-зелен (не се допуска използуването му за каквито 

и да е други цели!) 
- за неутрален (N) проводник – светло син 
Пожарната безопасност се осигурява чрез правилен подбор на класа и степента на 

защита на електросъоръженията според изискванията на помещението. 
 

СМР ЧАСТ В и К: 

 

Съществуващо състояние 

Сградната водопроводна инсталация в не е подменяна. В по-голямата си част е 
изпълнена от поцинковани тръби с напреднала фаза на корозия и с намалена пропускателна 
способност вследствие на отложения е на границата на експлоатационния си срок. 
Водопроводните тръби са с нарушени уплътнения на фитингите и връзките и с риск от аварии. 

В част от санитарните помещения липсват санитарни арматури. Санитарния фаянс е 
стар, подовите настилки са от мозайка което затруднява почистването и води до лоша хигиена. 

Видно е, че водопроводните тръби са корозирали и с лоши връзки.  
За сградата на физкултурния салон няма затопляне на водата за БГВ. 
За сградата предмет на обследването няма изградена сградната водопроводна мрежа за 

пожарогасене съгласно изискванията на Наредба Iз-1971 само на първи етаж.  
 Отпадъчните води от сградата са заустени посредством сградно канализационно 

отклонение и дворищна канализационна мрежа към съществуващата улична канализацията.  
Вътрешната канализационна инсталация е изпълнена от PVC и каменинови тръби. 
Над покрива вертикалните клонове, завършват с вентилационни шапки. 
При направения оглед на място е видно, че вертикалната и хоризонталната канализация в 

сутерена на сградата не е подменена .  
Забелязват се следи от проникване на вода в сградата.  
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Вследствие на недобре уплътнена ВиК инсталация през експлоатационния период 
многократно са се проявили течове на вода по стените и тавана,  което е повредило мазилката 
и бояджийското покритие.  

Водосточни тръби са външни. На много места по тях си виждат деформации. 
Улуците на сградата са в лошо експлоатоционно състояние.   

 

Описание на СМР 

В санитарния възел на първия етаж се обособява тоалетна с мивка и душ с достъп за лица 
със затруднено придвижване. Подменят се санитарните уреди и тръбната разводка на 
водопровода и канализацията. 

Почистване от стр.отпадъци, сваляне и пренасяне до 20 км. 
Демонтират се ламаринени обшивки по бордове и стрехи, както и водосточни тръби, 

олуци и водосборни казанчета.  
Полагат се нови обшивки от поцинкована ламарина по бордове и стрехи. Монтират се 

нови олуци, водосборни казанчета и водосточни тръби от поцинкована ламарина. 
 

Сградна водопроводна инсталация  

  
Тръбната водопроводнамрежа в новопроектирания санитарен възел ще се изпълни от 

полипропиленови тръби PN10 (10оC) за студена вода и от PN20 (80оC) за топла вода и фасонни 
части към тях. 

Санитарните арматури в новопроектирания възел трябва да отговарят на изискванията на 
Наредба 4/2009г. и са както следва: 

- механизмът за промиване на тоалетната чиния е монтиран на разстояние не повече от 
110 сm от нивото на пода, като ползването му не трябва да води до усилие; 

- горният ръб на мивката е на разстояние 80 сm от нивото на пода; мивката е монтирана 
така, че да е възможно плътно допиране до нея с инвалидна количка; 

- долният ръб на огледалото над мивката е на височина не повече от 100 сm от нивото 
на пода; 

- аксесоарите (тоалетна хартия, сешоари, сапуниерки и др.) са разположени на височина 
не повече от 120 сm от нивото на пода. 

Инсталацията в санитарния възел да се монтира с минимален възходящ наклон 0,002. 
Топла вода за новопроектирания санитарен възел се осигурява от електрически бойлер. От 

мрежата за студена вода се прави отклонение към бойлера за подгряване. 
Водопроводите трябва да бъдат топлоизолирани, като дебелината на изолацията за 

водопроводите за студена вода е минимум 9 мм, а за тези за топла вода – минимум 10-15 мм.  
Изолациите се изпълняват след хидравличните изпитвания на водопроводната инсталация. 
Свързването на пластмасовите елементи се извършва посредством механични връзки. 

Уплътняването на механичните връзки се изпълнява с тефлонова лента. 
При монтажа на тръбите стриктно се спазват указанията на фирмата производител. 
Преди изпитването на инсталацията тя следва да се обезвъздуши. Водопроводите за 
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студена и топла вода се изпитват на якост и водонепропускливост в съответствие с 
изискванията на НПИЕСВКИ. 

Водопроводната инсталация се изпитва на якост преди монтирането на водочерпните 
кранове, като съответните водочерпни излази се затварят с тапи. Изпитването се извършва на 
налягане, по-голямо с 0.5мPa от работното хидравлично налягане, като се допуска това 
завишаване да е не повече от 1мРa.  

Водопроводната инсталация се изпитва на водонепропускливост при монтирани 
водочерпни кранове на работно налягане в продължение на 24 h. Изпитването е проведено 
успешно, ако няма видими течове и навлажнявания. 

За проведените изпитвания се съставят протоколи. 
 
Сградна канализационна инсталация 

 
В новопроектирания санитарен възел, както е показано в проекта, ще се изпълнят подови 

сифони с капачки за предотвратяване на канализационни миризми.  
Етажните канализационни участъци от φ50 PVC тръби в новия санитарен възел се полагат 

скрити в стените и подовата настилка.  
Вертикалния канализационен клон в новия санитаренда не се замонолитва към етажните 

плочи. Укрепването им да се изпълни със скоби през 2.0 м, като скобите се поставят 
непосредствено под муфите.  

Санитарните прибори и аксесоарите в достъпните санитарно-хигиенни помещения се 
монтират при спазване на следните изисквания (фиг. 38), чл.79 от Наредба 4/2009г. 

1. осовата линия на тоалетната чиния е на разстояние 45 сm от стената, на която е 
монтирана ръкохватка; 

2. горният ръб на тоалетната чиния е на височина 50 сm от нивото на пода; 
3. ръкохватките са монтирани хоризонтално на височина 90 сm от нивото на пода по 

такъв начин, че да не се въртят в сглобките; 
4. ръкохватките са с диаметър от 3,2 до 3,8 сm и формата им е с еднакво сечение; 

разстоянието между ръкохватката и стената, към която е закрепена, е 4 сm; 
5. страничната ръкохватка при тоалетната чиния е с дължина най-малко 110 сm, като 

предният й край отстои на 140 сm от задната стена; 
6. зад тоалетната чиния да е монтирана ръкохватка с дължина най-малко 90 сm, като 

единият й край е на разстояние най-малко 30 сm от осовата линия на тоалетната чиния; 
 

В проектното решение се запазва изцяло съществуващото положение на отводняването 
на покривната конструкция т.е запазва се наклона на покрива и местоположението на 
съществуващите водосборни казанчета и водосточни тръби. 

Атмосферните води от покрива на сградата се предвиждат да се поемат от външни 
водсточни тръби. 

Външните водосточни тръби са предвидени от PVC или метални тръби с повишена 
якост и мразоустойчивост, устойчиви на ултравиолетови лъчи и механични повреди. 
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Настоящото проектно ршение не променя принципа и действието на съществуващата 
канализационна инсталация на сграда, а с предвидените допълнителни мерки се увеличава 
хидравличната и проводимост. 

За направените промени, описани по горе са изготвени чертежи. 
При работата на обекта следва стриктно да се спазват всички изисквания на Наредба № 2 

за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
строителни и монтажни работи. 

Свързване или огъване на пластмасови канализационни тръби чрез загряване се извършва 
на определени за целта места и на безопасно разстояние от горими материали. 

Товаро-разтоварните работи и временното приобектно складиране и съхранение на 
продукти, изделия, оборудване и др. се извършват така, че да са осигурени срещу евентуално 
изместване, преобръщане или падане. 

Строителните продукти, оборудването и др. се транспортират и складират на строителната 
площадка в съответствие с указанията на производителя и инструкциите за експлоатация. 
 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДОБЕКТ: 

 

„САНИРАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДА ЗА  ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ – 

СТОЛОВА НА    ПГСС„НИКОЛА ПУШКАРОВ“ - гр. Попово 

 
Общи данни 
Сградата на Столовата  към ПГСС „Никола Пушкаров“ в гр. Попово, кв. 129,  УПИ I, ул. 
"Раковска“ № 1,  е  Публична Общинска Собственост. Построена е и е въведена в 
експлоатация през 1975 година, с предназначение столова към училище. 
 
 
 
Схема на сградата 
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Сградата се състои от следните елементи: 
 
- Сутерен - (-3,15): Стълбищна клетка , Асансьор (нефункциониращ), Три хладилни камери, 
Складове, Тоалетни за персонала, Подготвителна за риба,  
Подготвителна за яйца, Подготвителна за месо, Подготвителна за зеленчуци и Вентилация. 
- Първи етаж - (±0,00): Главен  Вход, Фоайе  с  Тоалетни, Столова за ученици, Столова за 
учители, Кухня с разливна, Омивалня.  
 
Покрив 

Покривът на сграда е скатен, изграден от стоманобетонна конструкция, покрит с 
керемиди. Има надзид, изграден от тухли с височена 100 см. Отводняването е външно 
посредством олуци и водосточни тръби. За вентилиране на подпокривното пространство са 
предвидени отвори в покрива тип „табакери“. Всички олуци и водосточни тръби са стари, 
ръждясали и подлежат на подмяна. 
 

Фасади 
Външните ограждащи стени представляват зидария от решетъчни тухли 0,25 m с 

външна и вътрешна варо-пясъчна мазилка. Цокълът на сградата е оформен с бучардисана 
мозайка до нивото на първия етаж. 
 Фасадни стени са в задоволително състояние. Не са направени топлоизолации по 
фасадите. Констатираха са участъци с подкожушена и нарушена мазилка по външните стени и 
зоните на цокъла. 
Външните прозорци и врати на сградата са изпълнени от дървена слепена дограма с двойно 
стъкло и метална дограма тип винкел.  
Всички прозорци и врати на сградата са в лошо състояние и с висок коефициент на 
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топлопреминаване.        
 Водопроводна инсталация 

Сградната водопроводна инсталация е частично подменяна. В по-голямата си част е 
изпълнена от поцинковани тръби с напреднала фаза на корозия и с намалена пропускателна 
способност вследствие на отложения е на границата на експлоатационния си срок. 
Водопроводните тръби са с нарушени уплътнения на фитингите и връзките и с риск от аварии. 

В част от санитарните помещения липсват санитарни арматури. Санитарния фаянс е 
стар, което затруднява почистването и води до лоша хигиена. 

Хоризонталната водопроводна мрежа за студена вода е окачена по тавана на сутерена, 
изградена е още при въвеждане на сградата в експлоатация и е монтирана с топлоизолиране на 
тръбопроводите. На места е видно, че топлоизолацията е нарушена. 

Видно е, че водопроводните тръби са корозирали и с лоши връзки. Спирателната 
арматура е стара. 

Водата за БГВ в сградата се се доставя чрез загряване на водата вертикален монтаж. 
 

ПП водоснабдяване 

За сградата предмет на обследването няма изградена сградната водопроводна мрежа за 
пожарогасене съгласно изискванията на Наредба Iз-1971 само на първи етаж.  

  
Канализационна инсталация 

Отпадъчните води от сградата са заустени посредством сградно канализационно 
отклонение и дворищна канализационна мрежа към съществуващата улична канализацията.  

Вътрешната канализационна инсталация е изпълнена от PVC и каменинови тръби. 
Над покрива вертикалните клонове, завършват без вентилационни шапки. 
При направения оглед на място е видно, че вертикалната и хоризонталната канализация в 

сутерена на сградата не е подменена .  
Вследствие на недобре уплътнена ВиК инсталация през експлоатационния период 

многократно са се проявили течове на вода по стените и тавана,  което е повредило мазилката 
и бояджийското покритие.  

Покривът на сградата е скатен. 
Водосточни тръби са външни, в лошо експлоатационно състояние. 
В кухненския блок липсват мазниноуловители. 

 
Вътрешно осветление 

Осветлението в сградата се осъществява от лампи с нажежаема спирала. В коридорите 
са използвани главно осветителни тела с нажежаема спирала 
Осветителната уредба трябва да изпълни светлотехническите изисквания за дадено 
пространство без преразход на енергия. Важно е обаче да не се компрометират зрителните 
изисквания към осветителната уредба само, за да се намали консумацията на енергия. 
 

Аварийно работно и аварийно евакуационно осветление   
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В обекта не е проектирано и изпълнявано. 
 

Силова инсталация 

 В Столовата  са предвидени контакти тип „Шуко“ за общо ползване, които се захранват 
от главното табло на етажа. Схемата на захранване е двупроводна, без дефектнотокова защита, 
като контактите са занулени. 
 Контактите по стените датират от построяването на сградата. 
Контактите са тип Шуко, но са морално остарели и физически износени. Допуснато е при 
боядисването на стените да се боядисат и някои от контактите, което нарушава изолационните 
качества на изделието и е предпоставка за инциденти. При огледа се установиха негодни за 
експлоатация контакти– с изпочупен корпус, при които заземителните клеми не правят 
контакт с включения щепсел. 
 

Електрообзавеждане 

 Голяма част от електрообзавеждането предвидено в основния проект при строежа на 
сградата вече е изведено от употреба и демонтирано. 
 

Мълниезащита 

 Мълниезащитна инсталация с оглед на предназначението на сградата и изискванията на 
НАРЕДБА № 4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити 
пространства следва да е трета категория на мълниезащита. 
 Изградената система е пасивна (конвенционална). 
След направения външен оглед се установиха следните недостатъци: 
1. Мълниеприемната мрежа лежи изолационни трупчета върху покривното покритие 
2.Не са присъединени към мълниеприемната мрежа всички метални части разположени на 
покрива (вентилационни устройства, метални тръби, стълби, пилони и други). 
3. Някои от връзките между заземителите и мълниеприамната мрежа (контролните клеми) са 
корозирали. Допуснато е боядисване на котролните клеми, което е недопустимо и в разрез с 
предназначението им. 
 
Топлоснабдяване 

За сградата  има изградено топлоподаване, което е старо и не се използва. 
 
Отоплителна инсталация  

В сградата има изградена отоплителна инсталация със стоманени тръби и отоплителни тела от 
оребрени тръби която е стара и амортизирана и не се използва. 
За отопление на столовата се използват три броя климатични сплит системи на директно 
изпарение. Вътрешните тела на климатичните системи са колонен тип. Външните тела са 
монтирани на фасадата на сградата.  
Останалите помещения в сградата не се отопляват. 
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Студозахранване и климатизация 

За климатизация на столовата се използват колонните климатични сплит системи, които 
служат и за отопление. 
 

Вентилация 

На стената на отделни помещения са монтирани осови вентилатори. 
В кухнята е изградена локална смукателна вентилация с кухненски чадъри, които чрез 
покривни вентилатори отвеждат засмукания въздух над покрива на сградата.  
За столовата има изградена вентилационна инсталация която е стара и не функционира. 
 
Битово горещо водоснабдяване  

За подгряване на вода за битови нужди в сградата се използват електрически бойлери. 
 

Довършителни работи 

 

  Довършителните работи: под, стени, таван, фасадни обработки и дограма са описани в 
чертежите на архитектурното заснемане. 
Настилки: фоайета и столова - мозайка; кухня - теракот и гранитогрес в задоволително 
състояние. 
Стени:  латекс в добро състояние. 
Тавани: латекс в добро състояние.  
Вътрешните врати - дървени и метални  са в задоволително състояние. 
При извършеният оглед се установи, че подовите настилки са в задоволително състояние.  
Няма положен топлоизолационен материал на подовата плоча. 
  
Режим на обитаване 

Сградата не се ползва постоянно. Функционира при нужда. 
 
Достъпност за хора с увреждания 

Не е подсигурена достъпна среда, съгласно на Наредба № 4/01.07. 2009г. за проектиране, 
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за 
населението, вкл. за хората с увреждания. Няма изградена асансьорна шахта и не е монтиран 
асансьор, който да обслужва етажните нива. Няма изградена рампа за преодоляване на 
първото етажно ниво. Няма обособена тоалетна за хора в неравностойно положение. 
 
Технически показатели 

 
Общо площи:      

Застроена площ: 619,00 м
2
 

 
Разгъната застроена площ: 
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Площ надземно РЗП по ЗУТ: 1281,44 м
2
 

 
Обеми: застроен обем: 4453,75 м2 х 2,80м. = 4047,72 м

3
  

 
Височина:  
кота корниз: 4м средна кота терен 
кота било: 7 м  
брой етажи: 1,  
полуподземни: 1 ;    подземни:    няма 
 

 
СМР ЧАСТ АРХИТЕКТУРА: 

 

Съществуващо състояние на дограма 

 

Прозорците на сградата са изпълнени от стоманени профили с еднослойно 
остъкление, както и от дървена слепена дограма. Състоянието на външните прозорци и 
врати е незадоволително. 

 
Описание на СМР 

 

Предвижда се подмяна на 193,89 m2 дограма. Дограмата на сградата се подменя с нова 
- за прозорците - 5 камерен PVC профил с двоен стъклопакет от вътрешно нискоемисионно „К 
– стъкло” и външно слънцезащитно стъкло с коефициент на енергопреминаване не по – висок 
от 0,42 и при обобщен коефициент на топлопреминаване U ≤ 1,40 W/m2K и за входни врати - 
алуминиев профил с прекъснат термомост и двоен стъклопакет от вътрешно нискоемисионно 
„К – стъкло” и външно слънцезащитно стъкло с коефициент на енергопреминаване не по – 
висок от 0,42 и при обобщен коефициент на топлопреминаване U ≤ 1,40 W/m2K. Поставят се 
външни подпрозоречни первази от алуминий с шир до 25 cm. Рамките около прозорците и 
врате се изкърпват и шпакловат вътрешно с ширина до 20 cm. 

 
Съществуващо състояние на фасадни стени, покрив и подове 

Стените на сградата са изпълнени с тухлена зидария от кухи тухли, двустранно 
измазани. Състоянието на стените е добро. 

Подът на сградата е един тип – под на отопляем сутерен към земя. 
Покривът на сграда е скатен, изграден от стоманобетонна конструкция, покрит с 

керемиди. Има надзид, изграден от тухли с височена 100 см. Отводняването е външно 
посредством олуци и водосточни тръби. За вентилиране на подпокривното пространство са 
предвидени отвори в покрива тип „табакери“. Всички олуци и водосточни тръби са стари, 
ръждясали и подлежат на подмяна. 
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Описание на СМР 

Доставка и монтаж на фасадно работно скеле, което след приключване на монтажните 
дейности се демонтира. Сваляне на компрометираната мазилка до здрава основа и изкърпване 
с вароциментова мазилка. Полагане чрез залепване и дюбелиране към подготвената здрава 
основа след нанасяне на дълбокопроникващ грунд на Интегрирана топлоизолационна система 
от следните материали:  

-   по външни стени - EPS-F 100мм, λ=0,035 W/mK, Лепило за лепене, Лепило за 
шпакловане, Дюбел - HA 155, Армираща мрежа 

- по страници на прозорци отвън - EPS-F 20мм, λ=0,035 W/mK, Лепило за лепене, Лепило 
за шпакловане, Армираща мрежа  

- по цокъл - XPS 100мм, λ=0,033 W/mK, Лепило за лепене, Лепило за шпакловане, 
Армираща мрежа, Дюбел - HA 155; 

- по тавани - ХРS с дебелина 100 mm ( λ=0,032 W/mK) от по таванска плоча вътрешно, 
Лепило за лепене, Лепило за шпакловане, Армираща мрежа, Дюбел - HA 155; 
По ъглите на всички фасадни отвори се предвижда подсилваща мрежа, положена 

диагонално на ъгъла и по ъглите на страниците с цел предотвратяване на диагонални 
пукнатини – по приложен детайл. 

Новата топлоизолация се полага на рамка според приложената техническа 
спесификация и се оформя с необходимите аксесоари: ъглов профил с мрежа по изпъкнали 
ръбове, водооткапващ профил по горен ръб прозорци и по хоризонтални фасадни ръбове, поли 
и обшивки от поцинкована ламарина над топлоизолацията при горния ръб. Полагане  на 
финишно покритие от полимерна мазилка, включително грундиране. 

Планира се полагане на топлоизолация по надземните стени(цокъл) на отопляемия 
сутерен с ХPS, δ=10.0 см, с коеф. на топлопроводност λ=0,033 W/mK. След изпълнение на 
горните дейности, обобщеният коефициент на топлопреминаване на подовата конструкция ще се 
промени от U = 1,15 W/m2K до U = 0,25 W/m2K. 
 Преди полагането на топлоизолацията по фасадата се демонтират старите водосточни 
тръби и водосборни казанчета, както и старите олуци. След монтажа на топлоизолационната 
система се полагат нови водосточни тръби и водосборни казанчета, както и нови олуци. 

Предвижда се пълен ремонт на покрива. Таванската плоча се почиства от строителни 
отпадъци които се транспортират  и депонират в сметище за строителни отпадъци. Върху 
гредите да се изпълни обшивка от OSB с дебелина 22 мм. След това се изпълнява 
хидроизолация от дифузна мембрана, двойна скара от летви 3/4 см и керемиди. 

 Подменят се керемидите с нарушено физическо състояние (30% от съществуващите). 
Здравите каремиди се пренареждат. Водоотвеждането на покрива цялостно се подменя. 

Планира се полагане на топлоизолация на покривите на сградата посредством монтаж 
на топлоизолиращ слой XPS с дебелина 0,10 m, λ=0,033 W/mK. При полагане на 
допълнителния топлоизолационен слой, общият коефициент на топлопреминаване на 
покривната конструкция ще се промени от U = 0,89 W/m2K до U = 0,26 W/m2K, разположена във 
вътрешното таванско пространство на сградата. Преди полагането на топлоизолацията се 
предвижда почистване на таванска плоча от строителни отпадъци и полагане на 
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дълбокопроникващ грунд  върху вече почистената таванска плоча. Върху топлоизолацията се 
полага армирана циментова замазка над топлоизолация - 2 см. 
 

Достъпност за хора с увреждания 

 

Съществуващо състояние 

 
Не е подсигурена достъпна среда, съгласно на Наредба № 4/01.07. 2009г. за 

проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за 
достъпна среда за населението, вкл. за хората с увреждания. Няма изградена асансьорна шахта 
и не е монтиран асансьор, който да обслужва етажните нива. Няма изградена рампа за 
преодоляване на първото етажно ниво. Няма обособена тоалетна за хора в неравностойно 
положение. 

 

Описание на СМР 

 
Предвижда се изграждане на тоалетна за инвалиди. Тя се разполагат в дамската 

тоалетната на първия етаж, като се обединяват по две вече съществуващи клетки. За целта се 
разрушава облицовката от фаянсови плочки и тухлена зидария на вароциментов разтвор. 
Затварят се съществуващите отвори и се отварят нови с по-големи размери. Отворът на новата 
тоалетна кабинка се иззижда от зидария 120 мм плътни тухли на вароциментов разтвор, върху 
която се полага вароциментова мазилка и теракотни плочки на лепило. За помещениета се 
доставят и монтират алуминиеви врати. 
Предвижда се обработване на свободното обходно дворно пространство около сградата. 
Разрушаване на съществуващата циментова настилка околовръс сградата, както и демонтаж на 
тротоарните плочи. Изравняване на нивото на терена (изкопни работи, обр.засиппане с 
трамбоване с инертен материал с непрекъсната зърнометрия, фрезоване и др.)и полагане на 
нов асфалт, също демонтаж и монтаж на нови градински бордюри и тротоарна настилка, върху 
пясъчно легло на вароциментов разствор.   
 Почистване от строителни отпадъци, сваляне и пренасяне до 20 км. 
 

СМР ЧАСТ ЕЛЕКТРО: 

 

 Съществуващо състояние 

 

Осветлението в сградата се осъществява от лампи с нажежаема спирала. В коридорите 
са използвани главно осветителни тела с нажежаема спирала 
Осветителната уредба трябва да изпълни светлотехническите изисквания за дадено 
пространство без преразход на енергия. Важно е обаче да не се компрометират зрителните 
изисквания към осветителната уредба само, за да се намали консумацията на енергия. 
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Аварийно работно и аварийно евакуационно осветление  в обекта не е проектирано и 
изпълнявано. 
 В Столовата  са предвидени контакти тип „Шуко“ за общо ползване, които се захранват 
от главното табло на етажа. Схемата на захранване е двупроводна, без дефектнотокова защита, 
като контактите са занулени. 
 Контактите по стените датират от построяването на сградата. 
Контактите са тип Шуко, но са морално остарели и физически износени. Допуснато е при 
боядисването на стените да се боядисат и някои от контактите, което нарушава изолационните 
качества на изделието и е предпоставка за инциденти. При огледа се установиха негодни за 
експлоатация контакти– с изпочупен корпус, при които заземителните клеми не правят 
контакт с включения щепсел. 
 Голяма част от електрообзавеждането предвидено в основния проект при строежа на 
сградата вече е изведено от употреба и демонтирано. 
 Мълниезащитна инсталация с оглед на предназначението на сградата и изискванията на 
НАРЕДБА № 4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити 
пространства следва да е трета категория на мълниезащита. 
 Изградената система е пасивна (конвенционална). 
След направения външен оглед се установиха следните недостатъци: 
1. Мълниеприемната мрежа лежи изолационни трупчета върху покривното покритие 
2.Не са присъединени към мълниеприемната мрежа всички метални части разположени на 
покрива (вентилационни устройства, метални тръби, стълби, пилони и други). 
3. Някои от връзките между заземителите и мълниеприамната мрежа (контролните клеми) са 
корозирали. Допуснато е боядисване на котролните клеми, което е недопустимо и в разрез с 
предназначението им. 

 

Описание на СМР 

 
Предвиждат се нова осветителна инсталация за ново изградената тоалетна с 

осветителни тела влагозащитени със защита IP 44.  
Изпълняват се с кабели тип СВТ/NYY, от етажното  табло – хоризонтално в предпазни 

РVС тръби – ситуирани в стълбищната площадка,  
Кабелите са предвидени три/пет проводни – с вариант за система TN-S.  
Демонтират се старите осветителни тела и се монтират нови енергоспестяващи 

осветителни тела с LED осветителни тела описани в количествената сметка по предписание от 
мерките в доклада за обследване за енергийна ефективност. 

 

Достъпност за хора с увреждания 

 
Предвижда се изграждане на тоалетна за инвалиди. Тя се разполага в дамската 

тоалетната на първия етаж, като се обединяват по две вече съществуващи клетки.   
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Предвижда се монтаж на вертикален открит електрически подемник с размер на 
платформата 1100х1400 мм и външни размери 1490 х 1400 мм.  

Характеристиките на изделието са следните:  
Място на използване - Външна инсталация 
Товароподемност - 300 кг. 
Кабина - Открит тип от метал и стъкло 
Врата - 1 бр. фронтална – ръчно отваряема за вход на долна спирка на самата платформа и 
врата-ръчно отваряема на горна спирка с повикващ бутон(виж на снимката). Панорамни или с 
плътен панел, с прозрачно стъкло или с решетка 900 х 1100 мм. 
Място на използване - Външна инсталация 
Товароподемност - 300 кг. 
  
 Предвижда се изпълнение на цялостна мълниезащитна инсталация. 
 Мълниезащитата е класическа, с мрежа и вертикални отводители и общ заземителен 
контур.  
 Сградата се защитава от пряко попадение на мълния и от внасяне на опасни потенциали 
чрезсъвременна система за мълниезащита, заземление и изравняване на потенциалите. 
 

Електробезопасността се осигурява чрез следните основни мероприятия: 
• Използувана е система TN-S от Главно електромерно табло до крайните консуматори; 
• Въвеждане на дефектнотокови защити с ток на сработване 30mA; 
• Класа и степента на защита на електрическите съоръжения се подбира съгласно 
особеностите 
на помещенията; 
• Спазване цветовия код на проводниците и жилата: 
- за защитен (PE) проводник – жълто-зелен (не се допуска използуването му за каквито и да е 
други цели!) 
- за неутрален (N) проводник – светло син 
Пожарната безопасност се осигурява чрез правилен подбор на класа и степента на защита на 
електросъоръженията според изискванията на помещението. 

 

СМР ЧАСТ В и К: 

 

Съществуващо състояние 

 
Сградната водопроводна инсталация е частично подменяна. В по-голямата си част е 

изпълнена от поцинковани тръби с напреднала фаза на корозия и с намалена пропускателна 
способност вследствие на отложения е на границата на експлоатационния си срок. 
Водопроводните тръби са с нарушени уплътнения на фитингите и връзките и с риск от аварии. 

В част от санитарните помещения липсват санитарни арматури. Санитарния фаянс е 
стар, което затруднява почистването и води до лоша хигиена. 
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Хоризонталната водопроводна мрежа за студена вода е окачена по тавана на сутерена, 
изградена е още при въвеждане на сградата в експлоатация и е монтирана с топлоизолиране на 
тръбопроводите. На места е видно, че топлоизолацията е нарушена. 

Видно е, че водопроводните тръби са корозирали и с лоши връзки. Спирателната 
арматура е стара. 

Водата за БГВ в сградата се се доставя чрез загряване на водата вертикален монтаж. 
За сградата предмет на обследването няма изградена сградната водопроводна мрежа за 

пожарогасене съгласно изискванията на Наредба Iз-1971 само на първи етаж.  
 Отпадъчните води от сградата са заустени посредством сградно канализационно 

отклонение и дворищна канализационна мрежа към съществуващата улична канализацията.  
Вътрешната канализационна инсталация е изпълнена от PVC и каменинови тръби. 
Над покрива вертикалните клонове, завършват без вентилационни шапки. 
При направения оглед на място е видно, че вертикалната и хоризонталната канализация в 

сутерена на сградата не е подменена .  
Вследствие на недобре уплътнена ВиК инсталация през експлоатационния период 

многократно са се проявили течове на вода по стените и тавана,  което е повредило мазилката 
и бояджийското покритие.  

Покривът на сградата е скатен. 
Водосточни тръби са външни, в лошо експлоатационно състояние. 
В кухненския блок липсват мазниноуловители. 

 
Описание на СМР 

 

Сградна водопроводна инсталация  

Предвижда се изграждане на тоалетна за инвалиди.   Тръбната водопроводнамрежа в 
новопроектирания санитарен възел ще се изпълни от полипропиленови тръби PN10 (10оC) за 
студена вода и от PN20 (80оC) за топла вода и фасонни части към тях. 

Санитарните арматури в новопроектирания възел трябва да отговарят на изискванията на 
Наредба 4/2009г. и са както следва: 

- механизмът за промиване на тоалетната чиния е монтиран на разстояние не повече от 
110 сm от нивото на пода, като ползването му не трябва да води до усилие; 

- горният ръб на мивката е на разстояние 80 сm от нивото на пода; мивката е монтирана 
така, че да е възможно плътно допиране до нея с инвалидна количка; 

- долният ръб на огледалото над мивката е на височина не повече от 100 сm от нивото 
на пода; 

- аксесоарите (тоалетна хартия, сешоари, сапуниерки и др.) са разположени на височина 
не повече от 120 сm от нивото на пода. 

Инсталацията в санитарния възел да се монтира с минимален възходящ наклон 0,002. 
Топла вода за новопроектирания санитарен възел се осигурява от електрически бойлер. От 

мрежата за студена вода се прави отклонение към бойлера за подгряване. 
Водопроводите трябва да бъдат топлоизолирани, като дебелината на изолацията за 
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водопроводите за студена вода е минимум 9 мм, а за тези за топла вода – минимум 10-15 мм.  
Изолациите се изпълняват след хидравличните изпитвания на водопроводната инсталация. 
Свързването на пластмасовите елементи се извършва посредством механични връзки. 

Уплътняването на механичните връзки се изпълнява с тефлонова лента. 
При монтажа на тръбите стриктно се спазват указанията на фирмата производител. 
Преди изпитването на инсталацията тя следва да се обезвъздуши. Водопроводите за 

студена и топла вода се изпитват на якост и водонепропускливост в съответствие с 
изискванията на НПИЕСВКИ. 

Водопроводната инсталация се изпитва на якост преди монтирането на водочерпните 
кранове, като съответните водочерпни излази се затварят с тапи. Изпитването се извършва на 
налягане, по-голямо с 0.5мPa от работното хидравлично налягане, като се допуска това 
завишаване да е не повече от 1мРa.  

Водопроводната инсталация се изпитва на водонепропускливост при монтирани 
водочерпни кранове на работно налягане в продължение на 24 h. Изпитването е проведено 
успешно, ако няма видими течове и навлажнявания. 

За проведените изпитвания се съставят протоколи. 
 
Сградна канализационна инсталация 

В новопроектирания санитарен възел, както е показано в проекта, ще се изпълнят подови 
сифони с капачки за предотвратяване на канализационни миризми.  

Етажните канализационни участъци от φ50 PVC тръби в новия санитарен възел се полагат 
скрити в стените и подовата настилка.  

Вертикалния канализационен клон в новия санитаренда не се замонолитва към етажните 
плочи. Укрепването им да се изпълни със скоби през 2.0 м, като скобите се поставят 
непосредствено под муфите.  

Санитарните прибори и аксесоарите в достъпните санитарно-хигиенни помещения се 
монтират при спазване на следните изисквания (фиг. 38), чл.79 от Наредба 4/2009г. 

1. осовата линия на тоалетната чиния е на разстояние 45 сm от стената, на която е 
монтирана ръкохватка; 

2. горният ръб на тоалетната чиния е на височина 50 сm от нивото на пода; 
3. ръкохватките са монтирани хоризонтално на височина 90 сm от нивото на пода по 

такъв начин, че да не се въртят в сглобките; 
4. ръкохватките са с диаметър от 3,2 до 3,8 сm и формата им е с еднакво сечение; 

разстоянието между ръкохватката и стената, към която е закрепена, е 4 сm; 
5. страничната ръкохватка при тоалетната чиния е с дължина най-малко 110 сm, като 

предният й край отстои на 140 сm от задната стена; 
6. зад тоалетната чиния да е монтирана ръкохватка с дължина най-малко 90 сm, като 

единият й край е на разстояние най-малко 30 сm от осовата линия на тоалетната чиния; 
 

            За да се спазят изискванията на Наредба 4/2005г. в кухненския блок ще себъде 

монтира мазниноуловител. 
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В проектното решение се запазва изцяло съществуващото положение на отводняването 
на покривната конструкция т.е запазва се наклона на покрива и местоположението на 
съществуващите водосборни казанчета и водосточни тръби. 

Атмосферните води от покрива на сградата се предвиждат да се поемат от външни 
водсточни тръби. 

Външните водосточни тръби са предвидени от PVC или метални тръби с повишена 
якост и мразоустойчивост, устойчиви на ултравиолетови лъчи и механични повреди. 

Настоящото проектно ршение не променя принципа и действието на съществуващата 
канализационна инсталация на сграда, а с предвидените допълнителни мерки се увеличава 
хидравличната и проводимост. 

За направените промени, описани по горе са изготвени чертежи. 
При работата на обекта следва стриктно да се спазват всички изисквания на Наредба № 2 

за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
строителни и монтажни работи. 

Свързване или огъване на пластмасови канализационни тръби чрез загряване се извършва 
на определени за целта места и на безопасно разстояние от горими материали. 

Товаро-разтоварните работи и временното приобектно складиране и съхранение на 
продукти, изделия, оборудване и др. се извършват така, че да са осигурени срещу евентуално 
изместване, преобръщане или падане. 

Строителните продукти, оборудването и др. се транспортират и складират на строителната 
площадка в съответствие с указанията на производителя и инструкциите за експлоатация. 
 

СМР ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ: 

 

Съществуващо състояние 

 
Сградата e едноетажна, със сутерен. Конструкцията е монолитна стоманобетонова 

скелетно-гредова система, състояща се от стоманобетонови греди и плочи, които предават 
натоварванията на стоманобетонови колони. Стените са тухлени, от единични плътни тухли. 
Покривът е скатен, с керемиди върху стоманобетонова плоча.  

 

Описание на СМР 

 
За осигуряване на достъпна среда е предвиден монтаж на външен вертикален 

подемник. Подемникът е със самостоятелна носеща конструкция ще бъде монтиран на нов 
стоманобетонов фундамент извън сградата, като фундаментът ще бъде съобразен с 
параметрите на избрания подемник.  

Разкритата армировка да се обработи против корозия и да се защити с циментова 
мазилка. 
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 Технически изисквания на материалите : 

 

• Производителите на позициите за основни съоръжения трябва да бъдат сертифицирани 
по ISO 9001 или еквивалентни международно признати стандарти. 

• Инсталираните съоръжения трябва да отговарят на противопожарните изисквания, които 
са валидни в България. 
 

   Топлоизолационни материали 

 

Eкспандиран пенополистирол (EPS -F ): 
• Стандарт: ЕN 13163 или еквивалентен с λ=0,035 W/mK    
• Гаранция на изделието: съгласно гаранцията на производителя, но минимум шестдесет 

(60) месеца. 
 

Eкструдиран полистирен (ХPS): 
• Стандарт: ЕN 13164 или еквивалентен с λ=0,033  W/mK и λ=0,032  W/mK 
• Гаранция на изделието: съгласно гаранцията на производителя, но минимум шестдесет 

(60) месеца 
 

Минерална (пожароустойчива)вата: 
• Стандарт: ЕN 13162 или еквивалентен  с плътност 24 кг./m³), δ=10 см и с коеф. на 

топлопроводност λ=0,045 Wm/2K по фасади 
• Горимост: A1 по ЕN 13501-1 
• Гаранция на изделието: съгласно гаранцията на производителя, но минимум шестдесет 

(60) месеца. 
•  

Физични и химични характеристики  
 
� Дебелина: 0÷180 mm  1 %± 
� Дължина: 0÷1200 mm   
� Плътност: 160 kg / m 3  10%±  
� Коефициент на топлопроводимост: λ =0,045W.m-1.K-1  
� Точково натоварване: Fmt=550 N  
� Водопоглъщане (кратък период): Wp= 1 kg.m-2  
� Водопоглъщане (дълъг период): Wlp= 3 kg.m-2  
� Клас на горимост EN 13501 за мин. вата: A1, Негорим  
� Температура на топене: > 1000°С 
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Дюбели механично закрепване на топлоизолационни плочи в бетони, леки бетони и 

газобетони 

 
Универсални дюбели за допълнително механично закрепване на топлоизолационни плочи.   
Пригодени за плътни и кухи строителни материали, бетони, леки бетони и газобетони. 
Изпитани съгласно ETAG 014, както и съгласно ETAG 004, като елементи на интегрирана 
топлоизолационна система. Лесно влагане с контрол на дълбочината на потъване на дюбела. С 
капачки (рондели), за подобряване на топлоизолационните свойства или без капачки – 
наравно с повърхността на топлоизолационните плочи. Европейско техническо одобрение: 
ЕТА 04/0023  
Дебелина и дължината на дюбелите  да бъде съобразена с дебелината и вида на 
топлоизолацията  
Разпробиването да започне след достатъчно втвърдяване на лепилото, задължително в 
областта на положената лепилна маса. Диаметърът на отвора трябва да съответства на 
диаметъра на дюбелния кожух. Ударни бормашини да се използват само при бетони и плътни 
тухли. Отворите да са така разположени, че да не се засяга армировката на стените. Дюбелът 
да се полага при температура на основата ≥ 0°C. Дюбелите не трябва да се оставят по-дълго от 
6 седмици на UV-облъчване чрез слънчева светлина. 
 

 

За EPS и XPS следва да се декларират също: деформация при определени условия на 

натоварване на натиск и температурно въздействие; якост на опън перпендикулярно на 

повърхностите; напрежение на натиск при 10 % деформация; число на дифузно 

съпротивление; продължително водопоглъщане чрез дифузия; мразоустойчивост; дифузия и 

пренасяне на водни пари; динамичнa коравина; реакция на огън; клас на горимост – по норми 

за съответното предназначение в сградата. 

За вати следва да се декларират също: дифузия на водни пари; стабилност на размерите при 

определена температура и при определена влажност на въздуха; динамична якост; 

свиваемост; якост на опън перпендикулярно на лицевата част; клас на горимост – А1. 

Топлоизолационните  продукти от пенополиуретан следва да се съобразят с конкретното им 

предназначение и дебелината на покритието следва да бъде оразмерена в зависимост от 

коефициента на топлопроводност за съответната плътност. 

 

  Технически изисквания към лепилни разтвори за фиксиране на плочи от ХРS и EPS 

при топлоизолиране на сгради 
 
Фабрично смесена, пpахообpазна минеpална смес за лепене и шпакловане на плочи от 
експандиран (EPS) и екструдиран пенополистирен (XPS). Цимент, органични свързващи 
вещества, пясъци, добавки. Паропропусклива лепилна и шпакловъчна смес за външно и 
вътрешно приложение. За лепене на фасадни топлоизолационни плоскости (от експандиран и 
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екструдиран пенополистирен) както и за подравнителна и армирана шпакловка с влагане на 
стъклотекстилна мрежа. Максимална дебелина на лепилния слой при лепене на плочите е до 
20 mm. Да  е подходящ за шпакловка на здрави мазилки и бетонови повърхности. 
Максимална зърнометрия: 1,0 mm  
Плътност в сухо състояние: около 1430 kg/m3  
Коефициент на топлопpоводност λn: около 0,8 W/mK  
Число на дифузно съпротивление µ: около 15–20  
Необходимо количество вода: около 4,5–6,0 l/торба  
Разход на матеpиал – при фасадни  плочи: 4,0–5,0 kg/m 2 (за лепене) 3,5–4,5 kg/m 2 (за 
изравнителен и армиращ слой) 
Лепилото да отговаря на БДС EN 13499 
 
Технически изисквания към дълбокопроникващ грунд за полагане преди монтажа на 

плочи от ХРS и EPS при топлоизолиране на сгради 

 
Готов за употреба, оцветен грунд, без разтворители, с много добра проникваща способност. 
Висококачествена, несъдържаща разтворители дисперсия от органични смоли. Да подобрява 
сцеплението и изравнява попиващата способност на основата. За вътрешно и външно 
приложение. Предварителен грунд за попиващи минерални основи (бетон, замазки, газобетон, 
варо-циментови и гипсови мазилки, гипсокартон) Данни за продукта, установени при базови 
температурно-влажностни показатели +20ºC/ 60% относителна влажност на въздуха. Съхнене 
върху попиващи основи: около 15 min Съхнене върху влажни основи: до 12 h Температура на 
основата: > + 5°С Температура на обработване: > + 5°С   
 

Подготовка за работа:  
 
Основата трябва да е здрава, чиста и суха.  
С лепилото да се работи само в сухо време при температури от 5 до 30о С 
Не се препоръчва към лепилото да се добавя цимент, пясък и др., тъй като това ще доведе до 
влошаване на качествата му. 
 
Начин на работа:  
 
Подготовка на основата 
 
Основата трябва да е чиста, суха и стабилна и да не съдържа разделителни субстанции. От нея 
предварително трябва да се отстранят нездравите участъци и слоеве със слаба механична 
устойчивост. Неравности над 20 мм трябва да бъдат изравнени  чрез хастарна мазилка. Преди 
започване  на работа да се обработи с дълбокопроникващ грунд.  
 
Залепване:  
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При равна основа се нанася на гърба на топлоизолационната плоскост с назъбена шпакла 
(размер на зъбите: 8 – 10 mm) и се притиска към стената;  
При неравна основа лепилото се полага  по периферията на плоскостта и на 1-2 места “на 
топки” на няколко места върху задната страна на плоскостта и по цялата периферия. 
Дюбелиране : извършва се  дюбели с дължина според дебелината на топлоизолационните 
плоскости, които да влизат в изолираната стена стена най-малко 6 см. Да се монтират най-
малко 6 броя на квадратен метър топлоизолация .   
 
Шпакловане:  
 
Може да се извърши най-рано 3 дни след залепване на топлоизолационните плоскости (при 
температура 20о С и относителна влажност на въздуха 65%);  
Шпакловката се нанася с назъбена шпакла (размер на зъбите 8 mm), като същевременно 
шпакловъчния слой се армира с алкалоустойчива мрежа;  
Армираният слой се заглажда отгоре с права шпакла; 
При необходимост се добавя шпакловъчна смес до получаване на гладка повърхност;  
Отвореното време е 40 минути.  
 

Дебелината на топлинната изолация от съответния вид се оразмерява в проекта на 
съответната сграда в част „Енергийна ефективност“ и се съобразява с техническите 
параметри, заложени за съответната енергоспестяваща мярка в енергийното обследване.  
Посочените по-горе топлоизолационни продукти и техническите им характеристики са 
препоръчителни и не изчерпват приложението на други продукти, които отговарят на 
приложимите нормативни изисквания и стандарти и имат енергоспестяващ ефект. При 
използване на продукти различни от по-горе посочените следва да се декларират по-горе 
посочените параметри и физични характеристики на материалите. 
Изчисленията, направени в част „Енергийна ефективност“ на инвестиционния проект са 
задължителни за спазване от строителя при изготвяне на офертата за изпълнение на топлинна 
изолация на сградата. Изпълнението на архитектурно-строителните детайли, разработени в 
част архитектурна са също задължителни за строителя, като корекции на архитектурно – 
строителните детайли се извършват съгласно предвидения законов ред.  
 
Технически изисквания към PVC дограма 

 

Технически параметри: 

 
Конструктивна ширина – 76мм 
Брой камери – 5 
Стъклопакет – до 48мм, включително двукамерен 
Коефицент на топлопроводимост   1,4 W/m2K 
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Индекс на шумоизолация – 47 dB 
 

Основни предимства на системата: 

 
Съгласно стандарт за качество RAL GZ – 716; 
Профили от клас А според европейската норма EN 12608:2003; 
Изключително дълъг живот – над 60г; 
Права и заоблена оптика; 
Светлорезистентна и силно устойчива на климатични въздействия; 
Атрактивен дизайн в съчетание с висока функционалност; 
Максимално лесно почистване и поддръжка; 
Брилянтно бял цвят и блестяща повърхност; 
Отваряемост -  1/3 
• Обкова да позловолява два основни варианта на отваряне – хоризонтално и вертикално.  
Двуплоскостна система на отваряне да бъде вложен качествен обков. Това означава всяко от 
крилата да се отваря  чрез странично въртене  и чрез накланяне на горния край към 
помещението и завъртане около хоризонтална ос в долния край на крилото. Критерий за 
сигурност и качество на обкова  ще  бъде и гарантираният брой цикли на работа 
(отваряне/затваряне на дограмата), които различните производители дават. Да се предвидят 
над  15 000 цикли на отваряне, които се равняват на повече от 15 години постоянна 
експлоатация. Повърхността на обкова да има двуслойна антикорозионна обработка - титан 
сребро. Всички елементи на обкова да са регулируеми, което позволява да се компенсира във 
времето износването на триещите се елементи, което би довело до евентуална замяна на цял 
прозорец. Ефектът от прилагане на мярката се  изразява  в  намаляване на  коефициента  на 
топлопреминаване през прозорците. Уплътнители да бъдат устойчиви на атмосферни влияния. 
• Гаранция на изделието: съгласно гаранцията на производителя, но минимум шестдесет 

(60) месеца. 
 

 Технически изисквания към алуминиева дограма AI 

 
Алуминиевата дограма за входни врати следва да е оборудвана с брави със заключващ 
механизъм с необходимия брой ключове. 

 
Технически характеристики: 

 
Топлопреминаване EN 10077-2  1,4 W/m2*K 
Водонепропускливост EN 12208  E1950 
Въздухопропусклиост EN 12207 Клас 4 
Устойчивост на натоварване от вятър E12210 C5 
Звукоизолация 42db 
Устойчивост срещу взлом WK2 
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Технически изисквания към  профил водооткапващ 

 
Пластмасов профил с водооткап за създаване на чиста водооткапваща повърхност на 
изкачащи навън фасадни участъци. Бял, пластмасов профил, с прав водооткапващ кант и 
свързващи елементи за удължаване и за външни и вътрешни ъгли, за постигане на връзка, без 
опасност от пукнатини. За хоризонтално завършване на кутии за ролетни щори, за отвори на 
врати и прозорци, балкони, еркери и други хоризонтални фасадни завършващи участъци. 
Широчина на раменете на профила: 24 х 24 mm Водооткапващ елемент (ръб): 6 mm Широчина 
на ивицата мрежа: 2 х 12,5 cm Дължина на профила: 200 cm Клас на горимост: B1, съгласно 
DIN 4102 
 
Технически изисквания към профил за прозорци професионален 

 
Бял, самозалепващ се пластмасов профил с пресована, уплътнена полиуретанова лента и 
стъклотекстилна мрежа, за дълготрайна и UV-устойчива и устойчива на кос дъжд 
деформационна фуга между армираната шпакловка и дограмата. Да е снабден е с предпазна 
лайсна, върху която се закрепва защитно фолио. След завършване на мазилката, лайсната да се 
отчупва от профила и заедно с фолиото се отстраняват за получаване на чист завършек на 
фугата. При отделянето на лайсната от профила полиуретановата лента да се освобождава и 
създава възможност да се поемат деформации между мазилката и дограмата във всички 
посоки.   
 

Профил за ъгли с мрежа – пластмасов 

 
Пластмасов профил с интегрирана, алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа мрежа за 
армиране на ъгли. Бял, пластмасов профил, с прав пластмасов кант, за постигане на връзка, без 
опасност от пукнатини. За армиране на ъгли по фасадата, на отвори за врати и прозорци, 
балкони и други фасадни завършващи участъци. Широчина на раменете на профила: 24 х 24 
mm Широчина на ивицата мрежа: 10 х 15 cm 12,5 х 12,5 cm 10 х 23 cm Дължина на профила: 
250 cm Клас на горимост: B1, съгласно DIN 4102 
 

Технически изисквания към профил цокълен с водооткап 

 
Цокълен профил с водооткап и рамка. Алуминиев профил, способстващ за лесен монтаж на 
фасадните топлоизолационни плочи. Намаляване на опасността от образуване на пукнатини в 
натисковата област чрез допълнително с лайсна за цокълен профил. Завършващ профил за 
постигане на водоравно, чисто изграждане на долния завършек на интегрираната 
топлоизолационна система, с включен водооткап, за целенасочено отвеждане на стичащата се 
по фасадата вода. Широчина на профила: 5 – 20 cm Дебелина на профила: 1,0 mm (при 
ширина 5 – 10 cm) 1,2 mm (при ширина 12 – 20 cm) Водооткапващ елемент: 5 mm Дължина на 
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профила: 250 cm Основата трябва да бъде равна, почистена, суха, да не е замръзнала, 
обезпрашена, обезмаслена. 
 

Технически изисквания към външни и вътрешни подпрозоречни первази 

Външни первази 

 

Външните прозоречни первази да са устойчиви, защитени от UV,стареене, безшумни при 
валежи, естетични, негорими и лесни за обработка и монтаж. 
Външните первази да са резистентни на корозия и не изискват поддръжка.   
- бял прах покритие - RAL 9016   
 

Вътрешни первази 

 

     - Висока механична устойчивост: устойчивост на удар, вдлъбнатини, драскотини и 
износване. 
     - Устойчивост на почистващи препарати, използвани в домакинството. 
     - Устойчивост на UV лъчи - не променя цвета си при излагане на слънчева светлина. 
     - Топлоустойчивост - дори и при пряка слънчева светлина не се нарушават. 
     - Лесно самостоятелно монтиране без използването на сложни инструменти: лесно да се 
намали до желаната дължина и ширина. 
     - Не поемат вода, а водните кръгове, които могат да възникнат от влажни саксии или 
поставени чаши, може лесно да се почистят.   
Цвят: бял 
Дебелина мм 20 
Повърхност PVC фолио 
Материал PVC 
 

Технически изисквания към циментови замаски   -    1:3(В10) и 1:2(В15) 

 

Преди полагане на циментовата замаска основата да се почисти и грундира с бетон контакт, с 
дебелина  минимум 2,5 см.   
 

Технически изисквания към заварени мрежи за армиране   

 
КОМБИНАЦИЯ ОТ НАДЛЪЖНИ И НАПРЕЧНИ ПРЪТИ: 
- ОТ ЗАВАРЯЕМА АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА /ГОРЕЩОВАЛЦУВАНА, 
ГОРЕЩОВАЛЦУВАНА И ТЕРМИЧНО ОБРАБОТЕНА, СТУДЕНОДЕФОРМИРАНА/ 
- С ЕДНАКЪВ НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР И ДЪЛЖИНА 
- С ОРЕБРЕНА ПОВЪРХНОСТ 
- С КЛАСОВЕ ПО МЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА B235, B400B, B400C, B500A, B500B, B500C 
- РАЗПОЛОЖЕНИ ПОД ПРАВ ЪГЪЛ ЕДНИ КЪМ ДРУГИ И ФАБРИЧНО 
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ЕЛЕКТРОСЪПРОТИВИТЕЛНО ЗАВАРЕНИ ПОМЕЖДУ СИ НА АВТОМАТИЧНА 
МАШИНА ВЪВ ВСИЧКИ ТОЧКИ НА ПРЕСИЧАНЕ 
 

Технически изисквания към мазилки 

Силикатна мазилка 

 
 Готова за полагане мазилка с органични свързващи вещества за външно и вътрешно 
приложение за крайно покритие на стени. 
1. От основата да се  почистена и гладка.   
2. Два дни преди нанасяне на мазилката, основата да се намаже еднократно и обилно с грунд 
за тънкослойна мазилка.  
3. Преди употреба да се разбърква съдържанието на кофата с електрическа бъркалка. 
 4. Мазилката да се нанася с неръждаема стоманена маламашка и веднага се структурира.  
5. По-груба структура може да се постигне с маламашка, чиято основа е от корк или стиропор. 
Пердаши се само влажен материал. 
 6. За оформяне на декоративни елементи е необходимо отделните участъци да се оградят чрез 
облепване с хартиена самозалепваща лента.След нанасяне на единят цвят мазилка, лентата 
веднага се отстранява. След изсъхване по контурите на вече намазания участък се залепва 
защитна лента и се полага следващият цвят мазилка, като се внимава да не се зацапат вече 
готовите повърхности.  
Важно: • Да се полага при температура на въздуха между +5ºС и +25ºС . • По време на процеса 
по втвърдяване на мазилката, тя трябва да се предпазва от силно слънчево греене и дъжд. • 
Прясно нанесената мазилка да се пази от замръзване в продължение на 24 часа след 
полагането и. • Да не се използва повторно замърсен материал. Състав: Пастообразна мазилка, 
на база хибридни свързватели от органични дисперсии, силиконови смоли, калиев силикат, 
гранулиран калциев карбонат, минерални пълнители, висококачествени пигменти и специални 
адитиви за по-добра обработваемост и сцепление с основата.  
Технически характеристики:  
Зърнометрия: 1,5; 2,0; 3,0 mm  
Обемна плътност: около 1,8 kg/dm  
Коефициент на топлопpоводимост λn: 0,70 W/mK 
 Коефициент на паропропускливост µ: около 30 – 50 
Коефициент на водопопиваемост w: < 0,20 kg/m².t 0,5  
SD-стойност: 0,06 – 0,10 m (при 2 mm дебелина) 
 

Мозаечна мазилка  

 Водоотблъскваща мазилка от цветни камъчета с висока степен на устойчивост на изтриване, 
за външно приложение.  
Мин. техн. характеристики: 
- Зърнометрия: ≥ 2 mm 
- Коефициент на водопоглъщане W ≤ 0,1 kg/m².h0,5 
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- Sd-стойност: ≤ 0,4 m (при 2 mm дебелина) 
- Пропускливост на водни пари: клас V2 
- Якост на сцепление ≥ 0,3 MPa 
-Реакция на огън: клас A2-s1,d0  
- Пълнител: оцветен кваpцов пясък 

 

 Технически изисквания към  продукти, потребяващи енергия (осветление и уреди). 

 
По време на строителство, както и при завършването му, Изпълнителят е длъжен да извърши 
съответните изпитания, съгласно нормативната уредба. По време на строителството да се 
спазват всички изисквания по техника на безопасност! 
  
 Осветителни тела в комплект с LED пури 2х15 W. 
Температура на светене /3000К, 4000К, 6500К/, 
живот /минимум 20 000h/, 
ниската консумация /80% икономия/, 
нулевите вредни емисии CO2,  
минималното трептене, 
липса на изкривяване на цвета /CRI>80/   
Степен на защита - IP20, IP44 и IP65 
 
LED осветително тяло с единична електрическа мощност 10 W  

Мощност: 10 W 
Напрежение: 220~240 V 
Лумени (lm): 830 lm 
Цветна to - К: 4000 K (неутрална светлина) 
Цокъл: G13 
Размер: 618 mm 
IP: 20 
Димиране: не 
Енергиен клас: Осветителното тяло съдържа вграден светодиоден източник от най-висок клас 
на енергийна ефективност 
Гаранция: 24 месеца 
 

 

Осветително тяло LED плафониера/аплик 15W, IP44  

 
Работно напрежение: AC85-265V; 
Работна честота:50-60Hz 
Работна температура: -20~60°С; 
Размери: 300mm-външен диаметър 
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LED тип:5630smd ,30 броя х 0,5W: 
Мощност:15W 
Светлинен поток:1500lm 
Цветна температура: 4000-4200К 
Драйвер в комплекта 
Сензор : 360 Градуса 
Основа: Метална 
Разсейвател: Стъкло матирано на карета 
 

Осветително тяло LED осветително тяло  9W, за директен монтаж, опалово стъкло, IP20 

 

Мощност 9W;IP20; 
Цветна температура Жълто бяла – 2700K; 
Светодиоди Epistar , Живот 50 000ч; 
Светлинен поток 1280lm, ъгъл на излъчване 90°; 
Работно напрежение 220V AC;Гаранция – 24 месеца; 
Размер – 173x173x40mm; Материал: Алуминий/PC ; Бял корпус; 
 

LED осветително тяло с пура 4х10 W 

 
Напрежение - 220-240V 
Светлинен поток - 3600lm 
Спектър на светлината 4000K/6500K 
Мощност - 40W 
Вид лампа: LED Tube 10w - 4бр /включени в комплекта/ 
Степен на защита IP21 
Корпус ламарина бял прахово боядисан 
Рефлектор - алуминиев двойнопараболичен 
Размери: 
L=600mm H=50mm W=600mm 
Гаранция - 3 години! 
 

LED осветително тяло с пура 1х10 W 

Напрежение - 220VAC 
IP65 
900lm 
Размер 660*110*100. 
Заменя 1х18W. 
Материал - поликарбонат. 
Гаранция - 3 години. 
LED осветително тяло с пура 2х10 W 
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Напрежение - 220VAC 
IP65 
1800lm 
Размер 660*110*100. 
Заменя 2х18W. 
Материал - поликарбонат. 
Гаранция - 3 години. 
 
LED плафониера/аплик 15W, IP44 

 
Работно напрежение: AC 220-240V 
Работна температура: -10°C ÷ +40°C 
Мощност W:18W 
LEDs: SMD5630 LED 
Светлина: Tc[K] 4500K Неутрална 
Цветопредаване (CRI):≥ 70 
Фактор на мощността PF > 0.6 
Експлоатационен срок: 15 000 часа 
Димиране: НЕ 
Енергиен клас: А+ 
Материал на корпуса: метал 
Цвят: бял 
 
Ел контакти – тип“Шуко“ 

Тип: шуко 
Монтаж: вграждане 
Номинално напрежение: 250 VАC 
Номинален ток: 16 А 
Начин на свързване на проводниците: механично чрез винтове 
Размери на лицевия панел: 56 x 56 x 40 mm 
Материал на корпуса: бакелит 
Материал на основата: бакелит 
Материал на клемите: месинг 
Цвят: бял/черен 
 

Ел. ключове   

 
Монтаж: вграждане 
Електрическа схема: сх.1 единичен 
Номинален ток: 10 A 
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Номинално напрежение: 250 VAC 
Материал на корпуса: PVC 
Материал на основата: PVC 
Степен на защита: IP20 
Размери на лицевия панел: 56 x 56 mm 
Монтажна дълбочина: 27 mm 
Цвят: бял 
Особености: несветещ 
 

Технически изисквания към радиатори  

 
 Радиаторите да гарантират максимално топлоотдаване при минимални загуби. Да 

притежават висока механична здравина, корозионноустойчивост и дълъг експлоатационен 
живот – 10г. Радиаторите да са двуслойно боядисани. Бяло покритие (RAL 9016). 
Алуминиевите радиатори да работят при максимално работно налягане от 6 bar и температура 
на топлоносителя до 110°С ,Тип 22 с размер L = 800mm, H = 500 mm r Q = 1000W. 
Стандарт EN 442-1: 2014  
Температура на повърхността 120 °   
Максимално работно налягане 6 бара   
Маса 1,5 кг/гл 
Обем 0,40 л/гл 
Дълбочина – 95 мм 

  
 

Технически изисквания към автоматичнo сгъваща се платформа за учебна сграда 

 

Характеристиките на изделието са следните:  
Външни размери на платформа: 1050 х 770 мм  
Място на инсталиране - външен тип, монтаж на колони  
Товароподемност - 250 кг.  
Скорост - 0, 07 м/с с плавен старт и стоп  
Изискуема мощност – 0,7w/230 V 
Височина на подем от 1-ва до 2-ра спирка: 
Приблизително 1120 мм 
Дължина на преход: 
Приблизително 3500 мм 
Брой на спирки - 2 спирки с 2 бр. дистанционни управления за повикване 
Подход и начин на преодоляване - Паркинг позиция 25 ° спрямо стълбищата – наклон – горна 
спирка. 
Платформа - Отваряне на платформата - автоматично, автоматично падащи предпазни рамена. 
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Покритие и обработка на материалите - Всички видими повърхности RAL 9001, боядисана 
прахово в бял цвят. 
 

 

Технически изисквания към   монтаж на автоматичнo сгъваща се платформа за 

преодоляване на стълбища със завои за общежитие 

 

Характеристиките на изделието са следните:  
Външни размери на платформа: 1000 х 800 мм 
Място на инсталиране - вътрешен тип, монтаж на колони 
Товароподемност - 225 кг. 
Скорост - 0, 10 м/с с плавен старт и стоп 
Изискуема мощност - 230 V монофазно 
Изискуема мощност на зарядно устройство - 220V - 5A - 50/60 Hz батерии - 2 бр. по 12V - 
18AH мощност на електромотора – 0.7 kW 
Височина на подем от 1-ва до 2-ра спирка - Приблизително 2850 мм 
Дължина на преход - До 9 500 мм 

Брой на спирки - 2 спирки с 2 бр. дистанционни управления за повикване 
 

Технически изисквания към вертикален открит електрически подемник за сграда за 

обществено хранене с размер на платформата 1100х1400 мм и външни размери 1490 х 

1400 мм  
Характеристиките на изделието са следните:  
Място на използване - Външна инсталация 
Товароподемност - 300 кг. 
Кабина - Открит тип от метал и стъкло 
Врата - 1 бр. фронтална – ръчно отваряема за вход на долна спирка на самата платформа и 
врата-ръчно отваряема на горна спирка с повикващ бутон(виж на снимката). Панорамни или с 
плътен панел, с прозрачно стъкло или с решетка 900 х 1100 мм. 
Място на използване - Външна инсталация 
Товароподемност - 300 кг. 
 

Технически изисквания към водопроводна инсталация 

 

Технически характеристики на тръби: 
• материал - PP-R полипропилен; 
• диаметри - Ø20,25,32 ; 
• работно налягане – PN10, PN20; 
• способ на свързване - полифузна заварка; 
• цвят - светлосив; 
• в съответствие със стандарт - EN15874.  
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•  
Технически изисквания към смесителни батерии 

•  Двуръкохватков, 
• Керамични затварящи механизми 
• Стандартно присъединяване с цилиндрични гайки 
• Въртящ тръбен чучур U-200 
• Метални ръкохватки 

 

Технически изисквания към канализационната инсталация 

 

Технически характеристики тръби: 
• материал - PVC-U; 
• дължина на тръба - 4m за   Ø50, Ø63, Ø75, Ø90 ; 
• работно налягане - PN10 за тръби  Ø50 и PN12.5   Ø110; 
• цвят - сив. 

 

Технически изисквания към подов сифон 150х150  

• вертикален DN 70/100  
• комплект тяло и горна част с решетка от неръждаема стомана 

 

Технически изисквания към санитарен фаянс 

 

Мивка със сифон 

Размер - 60 см   
Форма – овал 
Цвят  - бял 
 

Моноблок - стандарт 

МОНО с размери: 64 х 37 х 73 см. 
Долно водоподаване за казанчето. 
Задно оттичане. Двоен бутон 3/6 л. 
Тоалетна седалка. 
 

Моноблок – за инвалиди 

МОНО с размери: 64 х 45 х 73 см. 
Долно водоподаване за казанчето. 
Задно оттичане. Двоен бутон 3/6 л. 
Тоалетна седалка. 
 

Технически изисквания към хидроизолационно фолио 
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Покривно покритие на скатни покриви – под керемидите и въздушния вентилационен канал – 
директно върху дървените греди (върху топлоизолацията) или директно върху дъсчената 
обшивка, с която е завършен покрива. 
 

Характеристики на продукта  
• Пропускливост на водни пари стойност sd ~ 0,04 м.,  EN ISO 12572 
• Силно устойчиво на разкъсване 3-слойно фолио с полипропиленово покритие 
• Дебелина - 0,8 мм. 
• Клас на горимост - В2 
• Устойчивост на разкъсване с пирон (по дължина) - 150 N/mm 
• Якост на опън надлъжно/напречно - 270 N/5 см. 
• Плътност - 175 гр./кв.см. 
• Устойчивост на водопроникване - W1 
• Температурен диапазон на употреба -40oC до 80oC 
• Ветроустойчиво благодарение на самозалепващата се лента от двете страни на ролката 
• Лесен монтаж (маркери за застъпване) 
• Устойчиво на средствата за защита на дърво 

 
 

Технически изисквания към тенекеджийски работи 

  

Тенекеджийските работи обхващат: обшивки на покриви, стрехи, капандури, комини, улами, 
водосточни тръби, олуци, казанчета и други. 
 

Материали: 
 
Материалите,   предназначени   за   изпълнение   на   тенекеджийските   работи   да отговарят 
на изискванията на съответните стандартизационни документи:  
БДС  4543-82   -   Ламарина   студеновалцувана,   покалаена   (бяла),   лакирана   и 
листолакирана 
БДС 4626-87 - Листове стоманени горещопоцинковани. 
 

Подцинкована ламарина 

 

 Марка стомана 
Съгласно: S220GD; S280GD; S320GD, S350GD, DX51D; DX52D; DX53D, 
DX54D-EN10346 
Качество на покритието Z80 (80 гр Zn/m2) - Z500 (500 гр Zn/m2)  
Рулони и листи с алуминиево-цинкова сплав 
Дебелина – 0,5 мм Поцинковане: 0,25 мм  
Цинково покритие - Цинк (Zn) 



 
 

 
 
 

www.eufunds.bg 
“Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG16RFOP001-3.002-0037-C01 по проект „Подобряване на образователната 

инфраструктура на Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров” гр. Попово”,  който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Попово и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 
г.”.. 

 
 
 
 

73

 
Олуци и водосточни тръби и скоби 

 
Олуците се поставят с наклон 1% към водосточните тръби. Предната част на олука трябва да 
бъде поне 10 мм по-ниско от задната страна, която е към покрива.Стандартните стоманени 
скоби за закрепване на олуците към покривната обшивка трябва да бъдат на не повече от 70 см 
една от друга. Скобите трябва да се минизират и боядисат.  
Разстоянието между водосточните тръби не трябва да бъде повече от 10 м. Местата на 
водосточните тръби са посочени в проекта. Водосточните тръби ще се изпълнят открити. 
Долният край на тръбите трябва да бъде на не повече от 40 см. над терена. Закрепването на 
водосточните тръби към стените ще стане чрез стандартни стоманени гривни през разстояние 
не повече от 200 см. Стоманените гривни трябва да се поставят така, че водосточната тръба да 
бъде най-малко на 3 см от външната мазилка на сградата. Гривните се минизират и боядисват. 
Водосточните тръби се свързват с олуците чрез застъпване  или водосточно казанче по-голямо 
от 6 мм. 
 
Марка стомана 
Съгласно: S220GD; S280GD; S320GD, S350GD, DX51D; DX52D; DX53D, 
DX54D-EN10346 
Качество на покритието Z80 (80 гр Zn/m2) - Z500 (500 гр Zn/m2)  
Рулони и листи с алуминиево-цинкова сплав 
Дебелина – 0,4 мм Поцинковане: 0,25 мм  
Цинково покритие - Цинк (Zn) 
- бърз и лесен монтаж 
- клипс система без запояване и лепене 
- голяма стабилност 
- издържливост при големи температурни разлики 
 

 

Технически изисквания към настилки и облицовки 

 
Да се използват циментови лепила за полагане на гранитогресни, фаянсови и теракотни  плочи  
както следва: 
• при полагане на гранитогресни плочи  - еластично циментово лепило клас 
С2ТЕ, според БДС EN 12004:2007+A1:2012;  
• при полагане на фаянсови и теракотни плочи  - еластично циментово лепило клас С2Т, 
според БДС EN 12004:2007+A1:2012; 
 
Вида на гранитогресни, фаянсови и теракотни плочи, плочи  се съгласува винаги 
предварително с Възложителя. Плочите задължително трябва да бъдат първо качество. 
Гранитогресните плочи, които ще се използват на открито задължително трябва да са 



 
 

 
 
 

www.eufunds.bg 
“Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG16RFOP001-3.002-0037-C01 по проект „Подобряване на образователната 

инфраструктура на Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров” гр. Попово”,  който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Попово и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 
г.”.. 

 
 
 
 

74

мразоустойчиви и противохлъзгащи. 
 
Преди да се започне монтажа на настилки и облицовки (независимо от вида на материали) 
Изпълнителят предоставя за съгласуване на Възложителя цвета  и размера. 

 
Фугите между плочите да бъдат запълнение с подходящи гъвкави фугиращи смеси с 
водоотблъскващ ефект, устойчиви на замърсяване и надраскване, като ширината на фугата, 
видът и цвета на фугопълнителя се съгласуват предварително с Възложителя. 
 
БДС 9-85 - Плочи фаянсови облицовъчни. 
БДС 217-77 - Плочки теракот. 
БДС 217-87 - Гранитогрес 

 

Технически изисквания към зидарски работи 

Зидария от тухли: 

• всички зидарски работи да се извършват, проверяват, приемат и одобряват съгласно 
ПИПСМР 
• с оглед спазване на чл. 169 от ЗУТ, при зидане трябва задължително да се спазват 
правилата на „тухлената превръзка“ 
•  зидарските работи да се изпълнят от квалифицирани работници 
• всеки ред трябва да е хоризонтален и да преминава (обхваща) цялата дебелина на 
зида;зидовете да се изпълняват от цели тухли, а парчетата да се използват само за оформяне на 
превръзките и най-слабо натоварените участъци; 
• хоризонталните и вертикалните фуги се запълват изцяло с разтвор, като широчината на 
фугите не трябва да са по-големи от 1см. За вертикалните и 1,2см. за хоризонталните фуги; 
• при изпълнение на зида с решетъчни или кухи тухли свързващият разтвор не трябва да 
е много рядък.Той трябва да бъде приготвен машинно и доставен на обекта. Кухините на тези 
тухли се насочват успоредно на зида, като се намазват челно с разтвор преди долепването им 
до предната тухла; 
• тухлите да се навлажняват преди зидане. Разтворът трябва да се полага преди да е 
изсъхнал или е започнал да се втвърдява. Вертикалните фуги в редовете да се разместват 
минимум ¼ тухла. 
• при отвори за инсталации, след преминаването им, те да се обзидат. Допуска се направа 
на инсталационни отвори с малки размери, до 15/15см., чрез фрезоване и пробиване, след като 
стената е изпълнена. 
• тухлите трябва да са с хомогенен цвят и структура, без пукнатини, отломки, цепнатини 
или други дефекти, които може да влошат външния вид, якостта и дълготрайността. Размерите 
на блоковете трябва да отговарят на БДС 
• всички дефекти в зидариите да бъдат отстранени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
• тухлите и разтворът да бъдат складирани на подходящо място и количество, така че да 
осигуряват непрекъсната работа 
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Зидария от газобетонни блокчета: 

превръзките в зидарията се правят според законово приетите нормативни рамки, чрез 
разместване на блокчетата. Желателно е чрез използването на подходящи парчета да се 
осигури разминаване от 30 cm, т.е. вертикалните фуги от един ред да попадат в средата на 
блокчетата от предишния ред. В този случай зидарията има максимална носеща способност. 
Във всички случаи разминаването на вертикалните фуги между блокчетата при осъществяване 
на зидарска превръзка трябва да бъде по-голямо от 10 cm; 
• новата стена трябва да се укрепва към съществуващата конструкция поне през три реда 
зидария. Изпълнява се с помощта на специални Г-образни скоби от неръждаема или 
поцинкована стомана. Късият край се захваща в стената с помощта на специални винтове, 
дюбели или пирони за газобетон, а дългият - в газобетонното блокче. Вместо скоби е 
разрешено да се използва по-дебело арматурно желязо с дължина поне 30 cm. В блокчето с 
помощта на трион или каналокопател се издълбава жлеб, а в закрепващата стена се пробива 
отвор. И жлебът, и отворът, преди да се сложи укрепващото желязо, се запълват с рядък 
цименто-пясъчен разтвор. Незащитените от корозия арматурни пръти трябва да се покрият 
плътно с разтвор. Стената трябва да завърши на 2 cm под тавана. Фугата до тавана се запълва 
с монтажна пяна; 
• газобетоновите бокчета трябва да са нови, неупотребявани и да не са били излагани на 
влага преди употребата им. 
 

 

Технически изисквания към грундове и бои за вътрешно боядисване 

 

Латекс 

Външен вид на боята след разбъркване: (визуално) Хомогенна, гъста и течлива маса  
Плътност: (БДС ENISO 2811-4) 1,40 ± 0,02 kg/L  
Съдържание на нелетливи вещества при 125 0 С/1 h: (БДС EN ISO 3251) min 56 % рН 
стойност: (рН метър) min 8,0  
Вододисперсионна сатенена боя със 100% акрилатенсъполимер във водна фаза  
Вътрешна употреба  
Вискозитет по Брукфилд при (23±0,5)0 С, модел RVT, 5 min, 100 rpm: (ISO 2555) min 
2000mPa.s  
Външен вид на филма: (визуално) Равен, гладък Блясък при 600 : при 850 : (EN 13300) mах60 
% min 10 %  
Покривност: 12 - 13 m2 /L за един слой,пълно покриване се постига с 2 – 3 слоя. 
 Съхнене: (230 С, 65% H.R.) Въздушно. 
 • Суха на докосване: 15 min;  
• Нанасяне на втори слой: 3-4h (след пълно изсъхване на първия слой). 
 • Пълно изсъхване – след 24 часа. 
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Грунд 

Външен вид на грунда след разбъркване: (визуално)  
Течност с розов цвят 
 Съдържание на нелетливи вещества при 125°С/1 h: (БДС ЕN ISO 3251) min 42 %  
Разход: 50 m2 /L, като концентрат при еднократно нанасяне  
Съхнене: (20°С, 65% H.R.) На въздух. 
 • Сухо на пипане - след 2 h.  
Боядисването с вододисперсионни бои или полагането на декоративни мазилки, да става не 
по-рано от 2 часа след нанасяне  
Водоразредим грунд.  
 
Фасаген 

Плътност: (БДС EN ISO 2811-1) 1,59 ± 0,02 kg/L  
Съдържание на нелетливи вещества при 125°С/1 h: (БДС EN ISO 3251) min 63 % рН стойност: 
(ISO 1148) min 8,0  
Вискозитет по Брукфилд при (23±0,5)° С, модел RVT, 5 min, 100 rpm: (ISO 2555) min 8000 
mPa.s  
Външен вид на филма: (визуално) Равен, гладък 
 Блясък : (EN 13300) Матов 
 Покривност: 12-14 m2 /L за един слой  
Съхнене: (23°С, 65% H.R.) Въздушно. 
 • Сухо на пипане: 15 min; 
 • Нанасяне на втори слой: 4 h (след пълно изсъхване на първия слой). 
 
Технически изисквания към керемиди и капаци  

 

 

Технически данни за керемиди: 
• Препоръчителна покр. дълж.: прибл. 42,5 см 
• Покривна дължина (наклон на покрива над 25°) прибл. 36,0 – 42,5 см 
• Покривна ширина: прибл. 25,5 см 
• Обща ширина: прибл. 30,0 см 
• Обща дължина: прибл. 50,0 см 
• Тегло/бр: прибл. 3,6 кг/бр. 

  
Технически данни за капаци: 
 
Покр. дълж.: прибл. 33,5 cм 
Покр.шир.: прибл. 17 cм 
Обща дълж.: прибл. 37 cм 
Тегло/ бр.: прибл. 3,3 kг 
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Разх. нолма/л.м: прибл. 3 бр. 
 
Технически изисквания към дървен иглолистен материал 

 

Иглолистните греди да са с размери от 6 на 10   и с дължина до 6 метра. 
Гредите са  1-во качество, те отговарят на всички изисквания на БДС. 
Иглолистните греди да са избичени и фасонирани от сурова обла дървесина, да имат 
влажност от 20-30%,  като са подходящи за покривни конструкции. 
 
Иглолистните фасонирани летви да са от сурова дървесина с влажност 30-40%. 
Фасонирани летви с размери: 2,5х4  дължини до 6м. 
 

Технически изисквания към изпълнението на градински бордюри и тротоарни настилки 
Видове дейности 

Демонтаж на съществуващите градински бордюри   
Демонтаж на съществуващите   бордюри от тротоарни плочки   
Демонтаж същ.тротоарна настилка  
Монтаж на градински бордюри   
 
Градински бордюр 

 
Бетонни градински бордюри – БДС ЕN1340, с клас на приложение 2 – устойчиви на 
замразяване-размразяване със соли и на стандартни механични натоварвания;  
Минимални изисквания към бордюрите: 
- устойчивост на замразяване и размразяване със соли минимален клас 3, загуба на маса 
след изпитване по-малко или равно на 1 кг./ кв.м. / БДС EN 1338/; 
- якост на огъване- минимум клас 3- 4, 8 мегапаскала; 
- устойчивост на изтриване- минимум клас 3, по-малко или равно на 23 мм; 
Бетоновите градински   бордюри да са сиви.   
 

Тротоарна настилка    

 
В участъците на съществуващите тротоари от базалтови и бетонови тротоарни плочи 
(положени върху пясъчно легло), да се изпълни нови  бетонни  плочи върху носеща основа от 
трошенокаменна настилка   с непрекъсната зърнометрия 0-40mm  на вароциментов разствор с 
дебелина 6 см., М10 / отношение 6:1:18/ върху предварително оформена и уплътнена земна 
основа според очакваното натоварване, без фуга. 
Бетонните  плочи   да отговарят на БДС съответно: 
• бетонни плочи за настилка – БДС ЕN1339, с клас на приложение 2 – устойчиви на 
замразяване-размразяване със соли и на стандартни механични натоварвания; 
Повърхността на плочите да е облагородена с покривен слой   от висококачествен цветен 
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чакъл и кварцов пясък с фаска. Композицията на настилката предвижда използването на плочи 
с   цвят  –  сив. Във всеки случай трябва да се осигури доброто отводняване на настилката, 
както на повърхността, така и на основата. Освен това за отвеждане на повърхностните води 
следва да се предвидинаклон от 2-2,5%. 
 
Технически изисквания към изпълнението на асфалтова настилка 

 

Видове дейности 

 

Изкопни работи  
 Изпълнителят трябва да използва за извършване на земните работи такива земекопни, 
разтилачни и уплътняващи машини, които да отговарят на изискванията за материалите, 
подлежащи на изкопаване и влагане в обекта. 
Земните работи трябва да се изпълняват само с машини и оборудване с технически качества, 
доказани с технически паспорти и документи за техническата им годност. 
Уплътняването на земните маси от обратно засипване да става на пластове с подходяща 
техника. 
 
Трошенокаменната настилка 

Материалът   трябва да отговаря на следните технически изисквания: 
•  Максимален размер на зърната - не е по-голям от 75 mm; 
•  Фракция, преминаваща през сито 0,075 mm - не повече от 15 % по маса; 
•  Коефициент на разнозърност (d60/d10) - не по-малък от 10; 
•  Отклонение от оптималното водно съдържание, съгласно БДС 17146 - ±3%. 
Уплътняването с механични средства трябва да се извършва по такъв начин, че да се избегне 
повреждане на изградените вече съоръжения. 
 
Технически изисквания към   асфалтова настилка 
 
Разрушаване и/или фрезованена настилки 
            Разрушава  или се фрезова съществуващата асфалтова настилка, включително 
изкопаване, натоварване, транспортиране, разтоварване и складиране на материалите на депо. 
 

Полагане на асфалтови смеси 
              Оборудването за полагане на асфалтовите смеси трябва да бъде в съответствие с тази 
Спесификация. Сместа трябва да бъде полагана върху предварително одобрена повърхност и 
само когато атмосферните условия са подходящи, и в съответствие със Спесификацията. Ако 
положената смес не отговаря на изискванията, трябва да бъде изхвърлена.  
            Сместа трябва да бъде положена по такъв начин, че да се намали до минимум броя на 
надлъжните фуги. По правило само една надлъжна фуга е разрешена, но се допуска 
включването и на втора асфалтополагаща машина.  
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              Ако по време на полагането, асфалтополагащата машина неколкократно спре поради 
недостиг на смес или асфалтополагащата машина престои на едно място за повече от 30 min. 
(независимо от причината), трябва да се изпълни напречна фуга в съответствие със 
Спесификацията. Полагането трябва да започне отново, когато е сигурно, че полагането ще 
продължи без прекъсвания и когато са пристигнали поне четири пълни транспортни средства 
на работната площадка.  
             Използването на автогрейдери и ръчно разстилане на асфалтовата смес не се позволява 
с изключение на местата, в които е невъзможно да се работи с асфалтополагащата машина.  
             Асфалтовата смес трябва да отговаря на всички условия свързани с нивото, дебелината 
на пласта и нейната хомогенност.  
             Асфалтополагащите машини трябва да могат да работят с греда с дължина 9 m или с  
предварително опъната и нивелирана стоманена корда.  
              При полагане на асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие полагането трябва да 
се извършва по цялата ширина на настилката без надлъжна фуга.   Площите на надлъжните и 
напречните фуги не трябва да се мажат с битум, тъй като това би възпрепятствало 
отвеждането на водата, проникнала в дрениращия асфалтов пласт.  
              Асфалтобетоновата настилка да се изпълни с дребнозърнеста асфалтова смес тип АС 

12,5 износващ В 50/70. Асфалтобетоновата смес трябва да отговаря на БДС ЕN 13108-
1/NA:2009, по- нов или еквивалент, а битумната емулсия на стандарт БДС ЕN 
13808:2006/NA:2012, по-нов или   
             Производството и полагането на асфалтова смес не се допуска при температура на 
околната среда по-ниска от 5°С, нито при валежи от дъжд или върху мокра основа. 
Вложените асфалтобетонови смеси се придружават с декларация за съответствие. 
           Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа 
от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване 
(покриване). Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди 
натоварване с асфалтова смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване 
и десортиране.  
             При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в 
температурните граници 14°С от температурата на работната рецепта.   
           Транспортирането на сместа до обекта се извършва с покрити с брезент транспортни 
средства, като времето за транспортиране на сместа не трябва да бъде повече от 45 минути. 
Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес не трябва да превишава 60 
минути. 
  
   Уплътняване на асфалтови смеси 
           Оборудването използувано за уплътняване на асфалтовите смеси трябва да отговаря на 
изискванията на спецификацията . Поне три валяка ще бъдат необходими по всяко време за 
една асфалтополагаща машина: един самоходен пневматичен и два бандажни валяка. 
Допълнителни валяци могат да се използуват от Изпълнителя толкова, колкото са необходими 
за осигуряване на определената плътност на асфалтовия пласт и нормираните характеристики 
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на повърхността. Работата на валяците трябва да бъде непрекъсната и ефективна.  
             Веднага след полагането на асфалтовата смес, повърхността трябва да бъде проверена 
и ако има неизправности те трябва да бъдат отстранени изцяло.  
За предпазване от полепване на асфалтовата смес по бандажите на валяците, те трябва да 
бъдат достатъчно овлажнявани, без да се допуска излишно количество вода. След 
уплътняването на надлъжните фуги и крайните ръбове, валирането трябва да започне 
надлъжно, от външните ръбове на настилката и постепенно да напредва към оста на пътя.            
При сечения с едностранен напречен наклон, валирането трябва да започне от по-ниската 
страна към по-високата страна, със застъпване на всяка предишна следа с поне половината от 
широчината на бандажа на валяка.  
             Валяците трябва да се движат бавно с равномерна скорост и с двигателното колело 
напред, в непосредствена близост до асфалтополагащата машина. Скоростта им не трябва да 
надвишава 5,0 km/h за бандажните валяци и 8,0 km/h за пневматичните валяци.  
Линията на движение на валяците и посоката на валиране не трябва да се променя внезапно. 
Ако валирането причини преместване на сместа, повредените участъци трябва да бъдат 
незабавно разрохкани с ръчни инструменти и възстановени до проектното ниво преди 
материала да бъде отново уплътнен.  
             Не се допуска спирането на тежко оборудване и валяци върху не напълно уплътнен и 
изстинал асфалтов пласт. 
          След окончателното уплътняване се проверяват равността, нивата, напречните сечения, 
плътността, дебелината и всички неизправности на повърхността, надвишаващи допустимите 
толеранси и всички места с дефектна текстура, плътност или състав трябва да бъдат 
коригирани.  
           Уплътняването на дрениращ асфалтов пласт се извършва с тежки стоманено-бандажни 
валяци, работещи без вибрации.  
ж) Контрол на движението при дрениращо пътно покритие  
           Трябва да се вземат мерки за отстраняване на всякакъв вид транспорт до пълното 
охлаждане на новоположения пласт, като движението се пуска най-рано 24 часа след полагане 
 

 Битумен разлив за връзка 
           Разреденият битум трябва да бъде средносгъстяващ се тип и трябва да отговаря на 
изискванията . Количеството битумен материал, което ще се нанася, трябва да бъде от 0,15 до 
1,5 kg/m2.  
              Пясъкът за покриване на разлива, ако се изисква трябва да се състои от чист естествен 
пясък и трябва да отговаря на изискванията .  
             Първият разлив не трябва да се нанася когато температурата на атмосферната среда е 
по-ниска от 50С, или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи метеорологични 
условия.  
           Работната температура, при която се полага разредения битум трябва да бъде от 600С 
до 850С.  Всички места, показващи отклонения над допустимите или места с вдлъбнатини или 
слаби места, се поправят чрез разрохкване, премахване или добавяне на одобрен материал, 
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повторно оформяне и уплътнение до предписаната плътност, като в този случай не се изисква 
измитане, или издухване на  повърхността. След приемане на повърхността, се полага 
битумния разлив. Когато, повърхността върху която ще се полага  битумния разлив е много 
суха и/или прашна, то тя трябва да се напръска слабо и равномерно с вода, непосредствено 
преди нанасянето на битумния материал за улеснението проникването на битума. Битумния 
материал не трябва да се полага, докато не изчезнат следите от водата на повърхността. 
 

 
Продуктови области, обхванати от Регламент (ЕС) № 305/2011г. 

Таблица 2 
Технически спецификации в конкретната продуктова област 

No Продуктова област Продукти Стандарти в конкретната тематична област 

1 

Врати, прозорци, 
капаци, врати за 
промишлени и 
търговски сгради и за 
гаражи и свързаният с 
тях обков 

 
 
 

Сглобяеми 
готови за 
монтаж 

елементи 

 
 
БДС EN 13241-1:2003+A1 - Врати за 
промишлени и търговски сгради и за гаражи 
стандарт за продукт  
БДС EN 14351-1/NА - Врати и прозорци  
стандарт за продукт, технически характеристики  
Част 1: Прозорци и външни врати без 
характеристики за устойчивост на огън и/или 
пропускане на дим 
БДС ISO 18292 - Енергийни характеристики на 
остъклени системи за жилищни сгради  
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2 

Продукти за 
топлоизолация. 
Комбинирани 
изолационни 
комплекти/системи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полистирени 
Вати 

Дървесни  
Влакна 

Минерални 
топлоизолац
ионни плочи 

БДС EN 13163 - Топлоизолационни продукти за 
сгради продукти от експандиран полистирен 
(EPS), произведени в заводски условия 
БДС EN 13164 - Топлоизолационни продукти за 
сгради продукти от екструдиран полистирен 
(XPS), произведени в заводски условия 
БДС EN  13166 - Топлоизолационни продукти за 
сгради продукти от твърд пенофенопласт (PF), 
произведени в заводски условия 
БДС EN 13167 - Топлоизолационни продукти за 
сгради продукти от пеностъкло (cg), 
произведени в заводски условия 
БДС EN 13168 – Топлоизолационни продукти на 
сгради Продукти от дървесна вата (WW) 
произведени в заводски условия 
БДС EN 13169 -Топлоизолационни продукти за 
сгради продукти от експандиран перлит (EPB), 
произведени в заводски условия 
БДС EN 13170 - Топлоизолационни продукти за 
сгради продукти от експандиран корк (ICB), 
произведени в заводски условия 
БДС EN 13171 - Топлоизолационни продукти за 
сгради продукти от дървесни влакна (WF), 
произведени в заводски условия 
БДС EN 13162 - Топлоизолационни продукти за 
сгради. продукти от минерална вата (MW), 
произведени в заводски условия.  
БДС EN ISO 13788 -Хигротермални 
характеристики на строителни компоненти и 
строителни елементи. Температура на 
вътрешната повърхност за предотвратяване на 
критична влажност на повърхността и конденз в 
пукнатини. Изчислителни методи (ISO/DIS 
13788-2011) 
БДС EN ISO 14683 – Топлинни мостове в 
строителните конструкции. Коефициент на 
линейно топлопреминаване. Опростени методи и 
и ориентировъчни изчислителни стойности 
ЕТО 05-093 Минерални топлоизолационни 
плочи 
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3 

Зидария и свързани с 
нея продукти. блокове 
за зидария, строителни 
разтвори, стенни връзки 

 
 
 
 
 
 
 

Тухли 
Камък 

Газобетон 

БДС EN 771-1 +А1 – Изисквания за блокове за 
зидария 
БДС EN 771-1/NА - Изисквания за блокове за 
зидария Част 1: Глинени блокове за зидария  
Национално приложение (NА) 
БДС EN 771-2 - Изисквания за блокове за 
зидария Част 2: Калциево-силикатни блокове за 
зидария 
БДС EN 771-2/NА - Изисквания за блокове за 
зидария Част 2: Калциево-силикатни блокове за 
зидария 
БДС EN 771-4 +А1 - Изисквания за блокове за 
зидария Част 4: Блокове за зидария от 
автоклавен газобетон 
БДС EN 771-4/NА - Изисквания за блокове за 
зидария Част 4: Блокове за зидария от 
автоклавен газобетон 
БДС EN 771-5/NА - Изисквания за блокове за 
зидария  
Част 5: Блокове за зидария от изкуствен камък 
БДС EN 771-6/NА - Изисквания за блокове за 
зидария  
Част 6: Блокове за зидария от естествен камък 
БДС EN 1745 – Зидария и продукти за зидария 
Методи за определяне на изчислителни 
топлинни стойности 

4 

Покривни покрития, 
горно осветление, 
покривни прозорци и 
спомагателни продукти, 
покривни комплекти 

Стъкло и  
Рамки от 
PVC или  

Алуминий 
или дърво 

БДС EN 1304/NA - Глинени покривни керемиди 
и приспособления 
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rll,IJua u HHBo Ha CTpoexa

rorn 2003 r. 3a cbcraBflHe Ha

axroBe H nporoKonlt no BpeMe na crpou'relcreoro) n crcraBsHeTo Ha nocile.ilHH,{

'' Tou do$'!et m e c',tubrt d NNruE e Hd,IIBO i'ls BCtl

xropacrpyrD?r Ha npo@ttoHErHa a untsltt no cqlcxo cronal

Ha o5paroBarExHgm

rpyrr!?r Ha npo@cttoHEtHa a ulltlltl no cc,tcxo cronalrcTm -Hxron! I ce oeu4ecrrratao c $u,lo\coemo
'irx)i*'i on"pi^in* r,po.pxa . Pe o,tu.Pctex" 20l l'2020 e.' cito, \F, Eqoneicna $oxd fr

Ilonuo u npt xuraxau &mo**tcmaa
Ynposrr@t tut ory'ax aa O n P P 201 1'

t
t

B8 |_
PETT.IOH]I A PACTEX



ESPOnEI4CM cuo3
EBPOnEXCIC4 ooHA 3A

PETXOTTAJIHO P$AHTT4E

PETIOHIT B PACTEX

OnPPiS:i

no BpeMe KoHcrarriseH aKT 3a ycrllHoBf,BaHe roaHocrra 3a npueMane Ha crpoexa (qacr' eran or

nero) - flpuloxeHue Ne I 5 
"""'*' 

Z' -' 3' t' 15 or Hapea6a Ne 3 or 3 I toau 2003 roassa'

4.tlpea:rarauecJIeAHnTempafiunoHHl{cpoKoBe3an3n}JIHeBHTecTpouTenHHHMoHTtDKHu

pa6orx u cbopbxeHur * ",pon'""" 
o6err' cto6pa:exu c Hapea6a Ne 2 or 3l roln 2003 r' :a

BrBex.u,aHe B eKcnJloarau[fl Ha crpoexxre a Peny6nura Etarapne lr MIIHEMaJIHH rapfiuuoHHl{

cpoKoBe 3a H3nbrHeHu .tp";;;; n 
'o"o*'n 

pu6oru' clopixeru' H crpo,reJlHu o6errlt' a

tlMCHHO:

4.1. 3a aefiHocrn no qn. 20' a'n'4. r' 3: l5 (neruaaecer) roAunu or 'ueH' Ha BbBexilaHero Ha

BceKn e,aHH oT ooermre B eKcflroarauuc c H3aaBaHe Ha pa3peuIeH]Ie 3a [on3BaHe or opraHlrre Ha

,I|,HCKulnyAocToBepeHHe3aBbB€)I(IaHeBeKcIInoaTa[H,oTopraH4t8Aanpa3peueHHeTo3a
crpoex,

4.2. 3a aefinocru no qn. 20, al.4' r' 4: 15 (neruaaecer) ro'4nuu or aeHt Ha BbBex'u'anero Ha

BCeKn e,uHH Or O6errxre B eKcflroaTau[c c t'I3.qaB:rHe Ha Pa3peueHue 3a noJI3BaHe oT opraHHTe Ha

AHCKuluyAocToBepeHue3{rBbEe)IqlaHeBeKcIlJIoaTaqHfoTopmHa'}BAaJIpa3p€ureH}ieTo3a

crpoex.

5.3a nrm,,nreune fipe[Mera Ha noPbtlrars rlpll'IrrlMe: Jluueex rpa$ux 3a u3nbJIHeHHe Ha

Aara: 19,0{.2017r. tIOAtIHC H TIEIIAT:

lfi
lstnpaeume.t

a

.refiHocrnre or npe.u.Mera Ha nopaqKara. 
I I ?--A&

rraY .auflrtrda.bc

"Toru ilot<yteHn e catualx e ptxune uo,llitrrlli&sctE[66i:JE {ol?{01 m npocrr -floao6prlrrlc r' o6pao rcnxtra

HH0p6clpyKry,6Hrnpoo.cHoH.J|ll!llll.H8ll'tloccj|croglonecl'o.HllIoIinyurx.po6-rp'nonoro".Koimo(gof?D|l.cltl',6E.cfuxaxerumo
n.r,xry,e xo o,eq, N,torpp"".,"i-i,7i'*i::1ili-1oi'"d*'i'wn'onEqotcie*u'cn'tpe'Eqoai'tut@xdn

pe.tottl,lttto p*tm*. lltnnn oarnop,,n, - &tprrofial'no ta 
'Drttu"aus'fr 

ct-xocll oa O6gum lloaao u npu xuxoxat &mann'cttts
' * .ro-r ir n nu,*. r" 

^o* 
**v*"r^"ffiiJfi;;;;;rffiT';; oE poneb"usct'o' u v'wtntuqa oP'aE oonPP20ll-

r
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peruoxu a plciExEBPOnEICKH CltO3
EgPonEic(l4 ooHA 3
PETI,TOMNHO PA3EI,ITHE

ONPP:3:;

oEPA3Erl t\! 4

AEI(JIAPAII}Ifl
3A CLIJTICHe C Knay3ETe HA IIplrnO,l(eHIlfl npOeKT HA AOTOBOp

flo4nncauurr,{r{MHTbp Cre$aHoB l-orreB

(mpume uvexa)

AITHHIT rlo.(oKyr.(eHr 3a caMorrlrqHocr Jrr.rqHa xapra Ne U6915206, H3aaAeH sa 16.03,2017r. or MBP

rp. [Ia3apAxHK

(no,uep ua nuuua xapma, dama, opzafi u ncmo Ha wdaeaHemo)

B KaqecrBoro ot Ha ynpaBxren xa ,,Tepunrc EC" OOA

(dmcntocm) (uauueuoaaxueuayuacmuuxa)

EHK/ByJICTAT 112524570, B crorBercrBue c H3rrcKBanuflra Ha Bb3JroxxreJu npu Bb3,raraHe Ha

o6qecrseHa nopbqKa, vpeo Orrprra npouerypa c npe.u,Mer: ,,Hrnrnxexne rra crpo[TeJrHo-
MOHTa:rcHE pA6OT[ 3a CaEHpAHe, BGBeflCAAne Ht eBeprOCrreCTnBtUtE Meplcrr H O6nOSgAaHe Ha

crpaaHus rfoxa na [IFCC ,,Hrxora llyurrcrpoB" rp. Ilonoao ]ro loroBop ra 6erarluerana
Quuancoea nououl .ltl! BGt6RFOP00l-3,002-0037-C0l no npoerr ,,Iloao6prnaxe ra
o6patooare.nxara nuQpacrpyKrypi Ha llpoQecxoxa"rxa rHMHa3Hfl no ceJrcKo cronaHcrBo

,,Huro,ra llyurrcapon" rp. Ilonoao", no npoueaypa 3a nperocraBane ua 6ersr: reraua

Sunaucona noMolq .lif! BGI6RFOP00I-3,002 ,,Iloaxpena ra npo$ecroHa.rHrre yqrurrrrl1a B

Peny6.rnxa Eurrapxr", Quuancupan or oneprrlBna [porpaMa ,Peruoun a pacrex 20t4-
2020*, crSnnancrpatr or EC rper EOPP,"

IEKJIAPHPAM,{E:

3anoruar crM c npoerra Ha aonoBopa 3a B63narage sa o6uecTnesara nopaqKa npt{eMIM ro

6e: nr:paxenux H axo yrracrnnKLT, Kororo npercraan BaM,6rae onpeae.len 3a H3n6nHHTeJri u{e

cKjlloqa .[oroBopa H3rlrno B cLoTBeTcTBHe c [poeKTa, rrpruoxeH rcbM aor(yMeHTarlHrTa

3€lI(OHOyCTaHOBeHH' CpOK.

yqacTHe. B

I,I:eecTna Mrl e orroBopnocrra no q;r. 313 or Hlrallrerrxnc
[eBepHH atHHE.

.{a'ra:19.0{.2017r. ,iler;raparop:

rrrrrr.aufirtrdt hp
''Toru doqtxehm e .\\&bx a ,,,&*rone ha ISOII JU, BG l6RFOm0l -3.002{03 7-C0l no npocrr .no.uo6prslrE trl odpaolrll]txtrr

ttH$pacDyE)?i m npooccronrrH! rrixH8u no ccrcxo sronar|crao .HBrort nylrrpo6" rp. nonoro", t<oirrro ct Euqeciw c Qusxcmma
n@*pcm xa Orcpntcna npo.p a ,. Pczaow a tocme.r" 10 I 1-2020 a.. &nnNct/Nro om E@.rrircxu, c,e, tp, Esgotpic*ut Oohd u

pe.-uotawo Prumu, ltuamo orn'@opuocrn n c&Wxotruemo ru qiruxoquatt cc xet om Nqllia no,r6o u n,I!a ,,ta,@,@r &cmonnE cu@ xe
.uoxe h cc crumo, \e moa/ bt<y e4n ornpae &$tttetfio^o cmoEetuta Ea Ecpotti'cxut ct{z u Ynputut4u op?qu Ha OflPP 2011-2020 r.".
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EBPOnEiCKT'r CbrO3
EBPOnEXC$,, OOHA 3A
PETIIOMTHO PA3SHTHE

BS
onPP:3:3

39

peruoiii E prcre;x

=
a

BB3naraHe Ha

0EPA3EU "l\r! 5

AEI(JIAPAIIHfl
3a cpox Hr Burxarrocr Ha o{eprara

floanucaxrrr,(xuump Crc$auos fo.ree

(mpume *ueua)

aaHHH rro AoKWeHr 3a caMo:rlrrrHocr n[qHa Kapra Ns 646915206, [3aaaeH na 16.03.2017r.

MBP rp. llarapaxnx
(uo:vep ua.tuwta xapma, dama, op?aH u tcmo Ha wdaeauemo)

B KaqecrBoro cH Ha ynpaBr{Ten na ,,Tepuuxc EC" OOA

(d.ttctctocm) (uauueuoaauueuayuacmuuxa)

EHK/EyJICTAT 112524570, B cborBercrBne c x3ucxBaHuflra Ha Br3Jloxurerx npr
o6uecraena noprqxa. vper Orrpnra npoue.(ypa c npeaMer: ,,Hrnuanenxe Ha crpoffrenuo
iuoHTaxHE pa6orn ra crHrlpaue, BLBexarHe Ha eHeprocnecrsBaq[ MepKE n o6nosnsaue Hl
crpaauns Qon4 ua III-CC ,Hnro;ra llyruxapoa" rp. Ilonoao no aoroBop :a 6etartne:rsa

Qrnancora nonour .I\E BGI6RFOP00!-3.002-0037-C0I no npoerr ,Ilogo6peaane na

o6pa:orare,rnara nnQpacrpyrrypa ra llpo$ec[ornJrHa rrlMna3rrs rro ceJrcro cronaxcrBo

,,Huxo:ra llyurxapos' rp. Ilonoeo", no nporleilypa rr npeaocraBflae xa 6elerrMeuxa

Qrnancoea nomou .l$r BGI6RFOP00l-3.002 
"floarpena 

ra npoQecroHa.rxrre yqrnrtrlr B

Peny6,rnxa Eu.'rrlpnn", Qrrarcnpan or onepar[BHa nporprMr ,Pernorx a pacrex 2014-

2020*, cuQnuancrpana or EC vper EOPP."

AEKJIAPI,IPAM,{E:

C noaasaHe

oOepra aa 6r,ae

oSeprara.

lIteecrxl urr

HeBepH[ aaHH]!.

Ha Hacrocutara o$epra aexnapupaMe, qe cMe cburacHll Ba.llxauocrra Ha Haulara

6 (urecr) Meceua or,xarara, Korro e nocoqeHa

e orroBopHocrra no q-r,313 or Hara:are,'rxxfl

.Iala:19.0J.2017r. !ex.raparop:

" rYrhr.aufunda.be
''Tor!/ do,?J.eHn e catude,t c Ntrwc xa,46O|l N BC l6RFOm0l -3.m2{037{01 no npocrr Jlolo6ptBarl. Hs o6paroBarlrnsrs

[Hopacrpykrypr m npo&.cHoHajrll! r x{&ur no ca[cxo cmnrrcrm -Hxfiom llyltrpo!" rp. [Io[o!o- , xaiaio e @u.]acde c fumxcrumo
ndxperb ,b (hppamua@ npa:Wna ,, Pezaoxu . Fct c,x" 20 I 1-20 r., c$unxcipto ont Eqorpi,ct<u, c-be? ept EqoEnLLu, do4d v

pe.roanro panE. Ll*M o orrLv{opflo€n n c&q.katddo a n 6,tu,.atirt b ce xor1! @i OAqaxa lloat6o u npu xuxax./,r ficn@nErcrne
He.uotre & ce c\unw, 9e ,noru fuyxedn ornryna @u4wnuono cmaxwtqe aa Eqanebxul ctan u yn4ataea qa opzax xa OIPP 2011-

2020 2.".
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EBPOnEt4CKl4 CuO3
EBPOnEXC(X OOHA 3A
PETUOfiANHO P'SATTI4E

0nPP:ii;

oEPASEU J\! 6

AEI(JIAPAIIHg

floanucaxxcr Aluurup CreQaros foqea

(mpume uueua)

ailHnlr no aorpeHr 3a caMoJrsqHocr: nuqHa Kapra J.l! 646915206, s3aa,qeH ia 16.03.2017r. or
MBP rp. fla:apAxnr,

(uouep ua tuuaa xapma, dama, opzaH u tcmo Ha uzdaeaxemo)

B KaqecrBoro cH Ha ynpaBuTen na ,,Tepr.rnxc EC* OOA

(dluraocm) (uauuexoeaxue ua yuacmuuxa)

EHK/EyJICTAT 112524570. B cLorBercrBne c H3r.rcKBaHHrra Ha Br3JroxureJr npa Br3raraue Ha

o6qecrgesa nopbrrKa. vper Orxpura flpouerypa c npe/]IMer: ,Htnurnenne Ht crporTerruo-
MoHTaxttlr pa6orr ta crullptue, BtBer(atue Ha eueprocnecrflBruu Meprcrr x o6noscseue Ha

crpaannf, Soru na III-CC .Hsxo;ra llyurxapoa" rp. Ilonoso [o floroBop ra 6eratruerrlna

Sunaxcora nouorq Ns BGI6RFOP00I-3.002-0037-C0I no npoerr ,nlloAo6pnsage Ha

o6patorlre,rHara nnQpacrpyrrypa na llpor[ec[o[&rna rEMH!3Hfl rro ceJrcxo croflaHcrBo

,,Harco,ra llyurrapor' rp. Ilonoro", rro npoqeaypa 3o flpeAocraBflse Ha 6elrrrueraHr
Qunaxcoea nouoq .ltl! BGl6RFOP00l-3.fi)2 ,,tloarpena la nporfecrroxarx[Te yqtrntlrrr B

Penyd.nnra 6u.rrapxe", Quuaucupau or oneparrrana nporprMr ,Pernoux r pacrex 2014-

2020*, cuQunancrpana or EC rper EOPP."

AEKJIAPI{PAM,{E:

flpu u:rorarxe xa or[eprara ca cna3eHH

3aKpHJra Ha 3aeTocTTa H ycJroBHrTa Ha Tpyn.

PET}IOHt,I B PACTEX

3aaLqxeHHrTa cBlp3aHH c aaH6r-ur H ocHrypoBKn.

Hrsecrra Mrr e orroBopuocrra rro q,r. 313 or Hlxalare,nxxe

HeBepHrl aallHll,

.lla'ra: 19.0{.201 7r. .l[exraparop:

$$$.flrfund\.hp
"Tort do^),xe$n e cntudex a ,l,xxuttc ru,460Il .t* BG l6RFOPm l -3.002{037401 no npocrr -flo,qo6pr.a. Hi o6p'3olar!,rx8rs

[HopactpyrD?8 H! npo&cfloh!,rHa rllraBaltlt rx) ca,rcxo croflafislro -H{*orE nyuxpor' rD. norcio", xt irno.z oc,bqecmae c funoxcuzmo
ndxpem w Atpmuata trya'pxo ., Peeuoutt c pcnc.x" 20l a-2020 2., c$luanat4na on Eqorpbxyt c'ba, qe, Eqaisxut $oxd y

pe.touuxo poxtae. ll.tuanw orn2dopttm e aiq"y.ar/,t€rrro Ho itAtut@qlrrio cc x@ an 06quo lloido u npt xuxaxan &mutrtcma
Be toxefuce cqt t, \E fioa/ ooKyNexm ofiN*.E 4u4ttat$dno cnaxdwle Ho E porriaxt ctfi.,t yrwiwtryt q2nq aO0PP2014-

2020 t. ".

t
t

rt*
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Ctst-ttue: rp.Itatzp2 t x, r'J. -A,lre.l l(rnvca-,lil6, er.r, an,4 Ift.:0J4/14 55 JJ

\ldLnafl tl,e$ot u: OAIJ 556 til, 0896 76, 341

0W 27t 568|. OW E00 244

E - mtil: termiLfs@ ,,br|bg

OTIHC HA AOKYMEHTI,ITE, KOI,ITO CbAbP)KA TINI,IK .TIPEIJIAIAHI,I qEHOBH

NAPAMETPH" B OOEPTATA HA

-TEPMI{KC EC" OOA,

Vqacrnnx r Orxpura flpoueaypa 3a Bb3Jrara[e na o6ulecrseHr rropaqra c nperMer;

,,I,lrnrrnenue Ha crpoHTenHGMoHTexHrt pa6orn 3e canuplue' BLBeflqaHe Ha

eueprocnecTflBaq[ MepKH B o6noscstge Ha crpaAHgs QoHA ne fIfCC .Hlrxo;ra llyulrcapos'

rp. Ilonoso no r:roroBop la 6etsurMelAua QuHancona nououl Jil! BGI6RFOP00I-3.002-0037-

COl no npoerr ,,Iloao6penane na o6pa:osare,,nnara rHQpacrpytsrypa na llpoSecuoxa.rxa

rrlmHa3rlr no ceJcro croflausrBo ,,Hnxo,ta llyurrapon" rp. Ilonoso", no npouerypa 3a

rpeaocraBrne Ha 6ersrlMel.una tlnnarcoaa nouou Jli BGI6RFOP00I-3.1[2 .Ilorrrpena :a

npor[ecuour.nH[Te yqrrnrlua r Peny6,rxra Eu.rrapur", Qnxaxorpru or ofieparuBHa

rporpaMa ,,Pernonn n pacT ex 2014-2020*, ctQunancnpara or EC vper EOPP."

.Ilara: 19.04.201 7r.

rp. llarapaxux ,Quuumtp

(uvc, i.

Or
cTpaflEua

AO

cTpaHI|ua

Bra
goKyDretrr/rrH0opMrqrrr

(opuzunan wru saseryHo

xonue)

Ko.nu.recrso

(6p./cmp.)

HaxMeuoslr[e Hg

aorryuerrr/ns$opMaurrc

Onrc xa aoxyuernxre u nu$opuauurta,
cr/lrpxaulu ce B flnrr ,,IlpegnaraHn ueHosx

napauerpu"

.,[eHoso npe,ruoxeH[e" - O6pa:eu J{! 7

KCC :a noaoSerr yue6na crpaaa - O6pa:eu

Ns 7.1

KCC ga noao6eKr o6uexrrre - O6pareq Ne

7.2

KCC aa noao6err Qrcryrrypex canor -

O6parcq Ne 7.3

KCC ga noao6err croaoaa; - O6pareu J{e 7.4

KCC peranury.naurr - O6pareu Nl 7.5

lleqar

floannc:
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EBPOnEI4CT(h cUO3
EBPOnEllc(x OOIiA 3A

P€TXOHAnBO P$8U:l,lE

0nPP33::

llHopacrpyrryPt Ha nDooEctrorilJtru r rHBrt no clrlcxo cronlrlslio -Hrronr
n&xpeno xo Ompatwata rryq'pxo ,.Peetl,onu. parlrr:r"" 2011'2020 z , *

pe.,uota,rko p6un*. llxtona od2doprtoc,a 9 c&bpronuerno & ryarvxat$aro (J2-

' 
ttc.\to.xce fu ce crai4. qe moru OoryJraxrn omryltu o$u4rawona cnauxu4e xa Et

- 
K-*Hr.rBFAsrEx

oBPA3EU i\i 7

UEHOBO IIPEIiIOXEHHE

or.,Tepuuxc EC" OOA

(ttuuveuoeaxue Ha yqacm*uxa)

H noJrnrcaHo or.(uurrrtp CreQaxoB foqeB' EfH 8703163'144

(mpume Lnena u EIH)

B KaqecrBoTo My Ha yrlpaBl|Terl

(ua d:ttctcnocm)

EHK/BYJICTAT I 1252457 O,

yBAXAEMHAAMnI{rOCnoAA, 
.

C Hacrosur,oro, Bu npeacraaeue HauraTa qexona o$epm 3a rIacTHe B O6rBeHaTa oT Bac

o6uecrseHa noprqKa c [peaMeT: ,,lllnunxeure Et cTporTeJrH&MonTaraElt pa6orn ra

cangptge, BbBeI(AaHe Hs eHeprOCnecTsBsEE MepX11 n o6xossgase Hs crpUHBs $oaA xe

IIfCb ,Huxo,ra llymxapoe' rp. Ilonoao no AoroBop 3a 6e3B63Mergtra QrrHrHcoBa IroMoI[ J{r

BGl6RFOP00l-3.002-0037-c0l no rpoeKr,Iloflo6praaue Ha o6pa3oBrrenHrrr

nnspacrpyrrypa Hr npooecr|oH8JrHt rltMHa3ns no ceflcKo cTolrrrcTBo ,Hnxo,ta

nymxapoi. r[. llonoao", [o trpoue.rypr 3r trpe,ocraBrse xa 6etarlMe3l,r 611HrHcoBr

nouour-Jyg BGi6RFOP00I-3.002 ,Iloaxpetra 3a rpo6ecronrr'trr re yquflu,ti r Peny6,rxxa

Euraput', Qnnancupax or ofleptrllBHr trporpaMa ,Perxoxtt B pacre'( 2014'2020,

crQnnaxorpaHa or EC qpe EOPP.'

I . flpennaraue ra [oeMeM, r8narHr.rM n 3aB6prrrnM rass o6uecrBexa flop,bqxA cao6paSHo

ycxoBr{rTa Ha aoxyMeHTauHtTa 3a yrlacrue, KaICo cJIeaBa:

UEHA O6IUO B PA3MEP HA: 773 979.75 /c.rrosou ceaencromu ceAeMAecer r Tpr xRnrAH

IeBSTCTOTSH CeAeMAeCeT r; AeBgI neBa 11 Ce,qeMAeCgT 11 11eT CTOTIlItrCr11/ Is' 6e3 ArCn. ![C Ug
928 775.70 /c.tosolr .llesercrornx r]IBalecer rI oceM rlJrr,q[ ceAeMcrorrrn ceaeMAecer rI ner

reBa rl ceaeM.uecer crorsxrt nn. c ar.n. AAC.

2. llpealaralrae cjreaHnTe crofinoctu Ha eJreMeHTH, xa uexoo6pasyaaHe, yqacTBarult BrB

rpopuupaxero Ha eaI,lHfirIH[Te ueHfi 3a BHAoBe pa6orl't B pzlMKrre Ha crofiHocr Ha CMP or

ooeprar4 Karlo cneABa:

2.1, 9acosa craBxa - 3.00 my'q.qac

2.2. .{onurnu, erurn pa3xo.q, erpx} rp}aa - 90 o/o

2.3. ,[onr.nnursrxu pa3xoa[ Bapxy Mexaflma$rera - 7

--Totu 
oo y/{.xrn e crrhdart a F.vt atc xa AEOq j& BGI Ha oSpa3o8rrcn Hara

octqlcraano c $uxaxcouna
wc, EqoEbxur $oHo ,z

! nw Huxarru odcmortiercn,o
opmn uoOI|PP 2011-



EBPOnEt4CKt4 Cll03
E8PfflEr4CK,l OOHA 3A

PETVOHMHO PA38511,|E

OnPP:3:;

2.4, .Ilocraano-cKrra,rloBa parxoan - 5 7o

2.5.[e.ran6a-8%
3. ,I[ernapupar,,r, qe fipe.[roxeHsre ueHr ca onp€.(eneHn rtpH na.lluo c]orBercrBne c

ycjroBlrrTa oT ,(oK),r\reHTaqHrTa IIo npoueAypaTa H BKJrK)qBaT BcHqrul pa3xo.llH IIo u3nbJIHeHIie Ha

acuvrn pa6oru, aefiHocrlr, ycnyru, H ap., HyxHn 3a (aqecrBeHoro u3n6JrHeHHe Ha np€.(Mera Ha

o6uecrseHara nopbqx4 BKJuoqHTeJrHo 3alnaqane Ha cborBerHrre raxcx, KoMaH,uupoBKn,

ocnryprBaHe ua oQuc u rp., cBbp3aHH c H3rrtJrHeHr{ero Ha nopuqrara, Kaxro H raror, ne.rar6n,

3acrpaxoBx[ u Bcnqr(H .upyfu flpHcbus pa3xoan 3a ocbqegrBrmne na .qefinocrra,
4. Hue ce 3a,rlbJrxaBaMe axo Haurara o$epra 6r.qe npuera" ,qa rl3obJtHHM !{ npe,uareM

,4OTOBOpeHOTO CtrJIaCHO CPOKOBeTe H yCrOBHrTa, 3aJIerHaJIH B ,qOrOBOPa.

flpu,roxexur:
l. KCC :a noao6err yve6xa crpaaa;

2. KCC ra noao6err o6uexnrue;
3. KCC :a noao6err tla:xylrypeu calou;
4. KCC :a noAo6err crorosa;
5. KCC peranurylraunr.

Aara: 19.04.2017r. IIOAIIHC Il IIEqAT

lynpaeumetl

fotee)

''llrtr.tuallnda"be
''fout ddvNe$i e cifr*a c Tr.ttnoc m flE@ll,^& BC|6RFOP00|-3.002{03?{01 rc npo.r .nom6pr!!lc H! oSpGolar.rtfia

{xopocrDyarypa H! npo(J|.cromrra mr{ttrt m caJrcro croolrlg[to.Hllt(ona nyuxgo!' rp. llomoo". xoimo e of?,4cot'@,a c Ou,rdace,na
ndxrym w Onerytwcxa ,rpo.'pt a ,, Pe.'uofiu s pc,r**" 1011-2020 2., c@umxatpm on Eqd,eif]n t @, W1 Eqoabxu fuxd n

pe.uotaoxo Fa tn*. Utnrn on'qoP sm I c&Wxouueno tp r,druxaqut ro ce Mc7! om O6WE ndrdo u npt xumrun &aomctcDw
tE .rot(e fu e cqun,a, ee moru hrype$rn orqbae 4uuaauorrg c,qado,//a4e Na Eqot,aia*o ce ynryrr,,qt/4 qnE m OIIPP 2011-

2020t.".

PETIOHI4 B PACIEXa
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O6pa:eq 7.1

CTpo€x: " CaHHpaHe x o6HoBiBaHe Ha crpaan, Ha nfCC "Hxxora nyuxapoB", rp, Ilonoao, BLB BpL3l(e c OnPP 201+
2020r., npxopxrerHa oc 3: "PEruoxanHa o6pasoBaranHa rHopacrpyrrypa", npoqsAypa BGl6RFOP001-3.002

nfCC "Hxrona nyuxapoe", rp. nonoeo, o6n.
O6€Kr: TLproaxulo, yr. "PaxoBcKr" l{el, xa. 129, ynH

ra.l&57649.503.2302.3

Caxrpaxe r o6xoarBaHe Ha yt{EEHA CrPA&A, rbn
IIFCG "Hrxona flyurxapoa', rp. nonoBo

O6ula qeia B

na. (6es AIIC)

rl MOHTaX Ha anyMHHreBa AOrpaMa C

npe$cHaT rcpMouocr, c aaoeH cTbKnona(eT, c eAHo

lrllcl(o eirlrcroHHo BtHlltHo crbrno, c xoeoxqgeHT Ha

<1.40 Wm2K, c 1/3 orBapf,eMocr -

l noxrax aa PVC AorpaMa c ABoeH

cTbKnona(eT, c eaHo HHcxo eMxcnoHHo BbHruHo gTbxno, c
xoeot,lqxeHl Ha ronnonpeMxHaBaHe <1.40 W/m2K,
nerKaMepHa, c 1/3 orsapreMocr - no cnecrogxaqhr u

5 810.33

cLnLTcrBaqx ctpolfrgnlroroHraxxr pa6orr, caLp3axx c noArrxa"a Ba Aotpara x c ocrryptEaHfio
Ha aocTLnra cp€Aa

BbrpeuJHo o6pLu.laHe Ha AorpaMa (Bxn. BapoqH[r.

rt1ncoBa unaxnoBxa, ]rbn c Mpexa t1 T.H. 6e3 '1 413.13

11 t oHrax Ha PVC nonx c uJrlpo,{lHa 20 cM cbc
o(oMnneKToB(a, no npo3opqx I acuqKx

r uoxrax xa PVC noAnpo3opeqt, nepaa3u c

Ba creHeH OanHc - ToanerHl i Bctt'{xt,l

v MoHTax Ha cIeHB11 (DaFHCOBn nnOq(U

H MOHTaX Ha nOAOAlt Tepa(OTHX nnoyxt1 B

cTeHI noMeqeHHF c qaeTeH naTe(c
1 't 91 .1

HaTOBapaaHe Ha XaMIOH t4 It3BO3AaHe Ha

flonaraxe xa gtn6o(onpoHu(Baut rpyHA

Ha Tonnou3onaqroHHa cHcTeMa no TaEaBtl

Tr{n XPS, 6=10.0 cM.r acrrxrr cB]p3aH, c



6
!r nonaraHe Ha ronnuHHa I3onaqxa or

6=10 c$ x c xoeo. Ha romonpoBolHocr l=0.030 Wm/2K
no TaBaHI Ha noMeqexl9 t1 Bcu.llca cBtp3aHB c ToBa

CLnLTcrBalqh crporrenHo-raoxraxHx pa6orr, caLp3axx c ronnxxHoro x3ont.rFaxe Ha nokpxBe

I nonaraHe Ha runcoBa urnaKnoaxa no

XPS no raaaHx Ha noMeuleHatn !t Bct4r{(}i

x nonaraHe Ha Orn narexc Bbpxy rxncoBa
uJnaxnoBKa no TaBaHlr Ha noMeqeHltn n acHq|(!l caLp3aHl

u MoHTax Ha ttnoax npooxnn, xpenexHx
eneMeHT!! x crLxno$[6LpHa Mpexa u Bcrtq(!,t cabp3aHr 8 419.05

HaTOBapBaHe Ha KaM!tOH r.t U3BO3BaHe Ha

I MOHTaX Ha CTbnOl{qeH noaeMHx( 3a xopa c
16 711

YnpaBrrsn:



Crpoex: " caHnpaHe r o6HoBnBaxs Ha crpa.qx, Ha nfCC "Hxxora rlyurxapoe", rp. nonoBo, BEB BpL3l(a c OnPP 2014-

2020r., npropmerHa oc 3: "PerxoHanxa o6pa3oBarsnHa xHopacrpyKrypa", npoqeAypa 8Gl6RFOP001-3.002

"flogxpena 3a npoQecxo)ranxrre y{xrxqa a Peny6nrxa 6unrapnn

O6err:

noAo6€rr l:

Br3nordrr6n:

IIFCC "Hrxona llyurxapoe", rp. flonoeo, o6n.
Tuproerqe, yn. "PaxoBcxx" t&1, xe. 129, YnI

Caxrpaxe r o6xoanaaxe xa YqEEHA CfPAAA, Kbr.

nfCC "Hrrona nyurapoB", rp. nonoao

nfCC "Hxxora nyuxapoB", rp. nonoeo, o6n.
Tsproaxu.p, yn. "PaxoBcxx" l,lrl

KONhqECTBEHO - CTOUHOCTHA CMETKA

No no p€a AefHocrx
EA.

rrPr(
a

Korx{gcrBo
o6qo 3a crpaAara

Ea. uexa
B JtA.

(6es

!.act

O6qa qeRa a

nB. (6€3 AIIC)

4

I CrpaAeH nrreeH BoAonpoBoA

lleMoHTax Ha rpb6x. 6xrxHru !r caHlraDHa apMawoa
1'1 lleMoHTax Ha noutrH(oBaHlr rob6[,sa crvtreHa aola m 28.93
1.2 eMoHTax Ha noqxHl(oBaHl,l Tpb6rr,3a ronna aoAa m 27 .06

I,3 IleMoHrax Ha cnroareneH BeHTxn 3a roanerHo xa3aHge ocs 048 048
1.4 lleMoHrax xa cMecrTenHa 6areoriq 3a roanerHa MuBxa pcs. 1 2.78

Ilocraexa , [Hcran]rpaHe h $3nrrsaxe Ha rpb6u 3a BoaonpoBoaa

15
BoAonpoBoAHa rpb6a PPr, O20 MM, PN10, 3aeAHo c
scuqxu xeo6xoAuur Oxrxlru u arce@apfi c ronrrHHa
h3onaurn x vxoenB5He 3e cTvaeHa Borul

m '11

673
74.O3

t.o
BoAonpoBoAHa rpb6a PPr, 620 uu, PN20, 3aeAHo c
Bcl,r,{n4 Heo6xoAr,rMir SxrxHru ]t a(@@apl1 c ronrrHHa
ll3onautlg r vxoenBaHe 3a Tonna Bona

m 11

705
77 .55

1.7
npo6[BaHe Ha orBop 3a npeMuHaaaHe npe3 nnoqa x

3anbnBaHe Ha orBooa oxono mb6HTe c neHononrivoeraH

pcs. 2
483

9.66

1.8
npo6raaHeHa orBop oa npeMlrBaBaHe npe3 creHa !!

3anbnaaHe Ha orBooa oxono mL6r4Ie c neBononuvoeraH

pcs. 2
376

7 .52

1.9
KLpreBe, nporonaBaxe xa ynei u cuerocu6xpaxe sa
MoHTax Ha Boaon ooBoaHu TDt6l,

m
369

81 18

)cTaBxa. {HcTan11oaHe H u3nHTBaHe Ha cnl/|oaTenHl, koaHoee

10 MlrHx cnHoarenHx xoaxoee 63/8" pcs 1 651 6.51

'1 .11
noqxcrBaHe n rBnlrBaHe Ha qnnara aoAocHa6ArrenHa
Moexzl cbrnacHo cnecltdt{l(au1{tra.

m 22
208

45.76

112 AesxH$enlnpaHe Ha qinara BoAocBa6AHTenHa crcreua
cbtnacHo cnecr6xreungta.

m 22
052

11 .44

2 KaHanngaqrq - Crpaaxa 6rtoaa xaxanrlaurn
eMoHTax Ha nnagruacoeu rDt6u:

2.1 O50mm, Bl(rr.oxruHrx x gcuqrn xeo6xoAnur a(c2coaoH m 6 345 20

Ql lomm, axn. +l.rrxHrx ]1 Bcuvxu xeo6xo4rur axcecoapt m 3
7.70

23.10

euoxrax xa rpr6u, OrrHHrr! n caHxrapHa ap aryoa
3 ,qeMoHTax Ha mo3erHo xnexano DCS. 2 1

4 ,qeMoHrax Ha roanerHa MIB(a 0cs. 277 54
5 ocraB(a. MoHTax x vxoenaaHe Ha :

6 AosraB(a r MoHrax Ha PVC rpb6a O50mm. Bftn.

dl,trllHff r Bctq(ll Heo6xoa6Mu a(cecoaot,
m 6

15 49
92.94

7 Aocra8xa }l MoHrax Ha PVC rpb6a O110mm, Bxn.

dltrlHru r Bctqx[ Heo6xoa6M, alcecoao,
m 3

18 37
55.1 1

8
l43nHTBaHe Ha qnnara KaHanmaqus chrnacHo
cnecuOnxaursra.

m I
072

6.48

I AOCTABKA t4 MOHTAX HA MOHOEI|OK 3A
14HBA,1r4Al4 C AKC ECOAPI4

6P 2 364 19
728.38

10
AOCIABI(A 14 MOHTAX HA M}IBKA TOIIFM OOPMAT

3A HHBAJIHAH C AKCECOAPI4
6P 2 208 37

416.74

11 PbKOXBATKh P 4 I 'l 031.60

.v; t. 2 783.6s

*
\ s\;,

Hil..
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crpoex: " caupaHe}r o6HoBnaaHe Ha crpagx, xa I|FCC "Hnxona nyuxapoB", rp. nonoao, BbB BpLsxa c onpp 2ol4-
2020r.' npEoplrerHa oc 3: "PeruoHanBa o6pa3oBarenHa rHopacypyrfiypa", npoqoaypa BGi6RFopool-3.002

"noAxpena 3a npo$€cxoHanHrrs yqnnxqa B peny6nxxa ELnlapl.r

nfCC "Hxrora llyr.uxapoe", rp, ['lonoeo, o6n.
o6err: Tsp166xul6, yn. "PaxoEcEx" t&i, xa. 129, ynlf

xa.t{c57649.503.2302.3

noao6eKr .l: Caxrpaxe n o6xoanEaHe xe yqEEHA CFpAIIA, rurr" nfCC "Hxxona nyuxapoB", rp. nonoBo

nfCC "Hxxora nyuxapoB", rp. nonoao, o6n.
TLproBxqe, yn. "Paxoecxx" i&l

O6qa qexa e

nB. (6€3 A.qC)

Ha naMneH u3nas c xa6en CBT 3x 1,5M 2c

nonaraHe B ]r3Fl€rniHe Ha TpL6a

u MoHTax Ha cTaHaapTHa pesX3XOHHa Xyrtrn

r MoHTax ocaerrrenHo rsno LED oc6erxrenHo

I MOHTaX OcBerllrenHo Tcno

11 MoHTax Ha LED ocaellTenHo rgno c

r Moffial( Ha LED ocaeTuTenHo Tgno c nypa

r MoHTax Ha LED ocaeTlTenHo Tnno c nypa

3a6enexxa: 3a ecrr{to{ ocBgr{Terxr rene ocBgx
nocoreHala uoulHocT aa co xraa BnpeABnA x cxnaria
He cEgTeHe C qen nocTrraxe Ha ocaeleHocT B acf,xo
eAHo pa6orHo noMeqeHBe
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Crpoex: ,,Carlpale r o6HoErBaHo Ha crpsAx, E. nfCC,,Hrxona nyul(apoB.,.p. nonoBo", Btg spr3xa c Onpp 2ol,l.

2020r., npxopxrorxa oc 3: ,P.rf,oHarHa o6pmoaate,lra rHopacrpyrryp.", npoqsAypa BGt6RFOpO0l-3.002
,,noArpena 3a npooacroxanflxra yrlntqa B peny6nxl(. Elnrapra.

060ffi:

noAo6or 2:

BD3roxner:

OFGC "Hrronr nyurapoB", rp. nonoBo, o6n.
TEproBrqe, yn. "PaxoBcffi" l&1, xE. .129, ynll

r.q.t&57649.503.2302.3

Caxrpare r o6roerBaHr ar o6qorrlr9, rurr IIICC
,,Hxxona nyulapoa" rp. IlonoBo

nfCC "Hxronr nyuxapoa", .p. nonoao, o6n.
TtproBxqe, yn. 'ParoBcrn" l&1,

'{ACT APXHTEIfiYPA

No no psA AeiHocrra
EA.

rrPr
a

KonrrocrBo
oSqo 3a crpa.mra

Ea. qera

B lla.
(6e3

EIICI

O6qa qoHa B

rE. (6€3 IIIC)

1

EBeprocngcrtaaulx Mepxll'l
1. floarreaa ra alnurra Aorpana

1 AeuoHTax Ha cLul€crByBaula AbpaeHa aorparaa ma 11841 462 547.05

AeiroHTax Ba cbu€crayBaulr EbSuJHta [erarHx peuJeTxx m'? 63 18 30E 194.59

13

AocraB(e x r.oHrax Ha H/C Aorpaxa c AEoeH
cTbKnonax€T, c 6aHo hytc{o eu$croHHo BbHuJHo cTbx/lo, c
xoe$lrqueHr Ha ronnonp€r.Bhe8aHe <1.70 Wm2K,
ner(auepHa, c 1/3 orBaprauocr - no coecroxxaqxi H

Bctir{l(gt caLo3eHn c Yo

116.61 127 0g 14 819.96

14 ToaapeHe x x3Bo3BaHe xa aorpaMa c{naa T 15 00 17 90 268.50
ClnEtcgaqx crporrlnto{ortarlli pr6orr, cuuplatr c noArnera H! aorpara I c ocrrypiBtrrero

)la aocrtnxa cpoa!

15
BbrpeuJHo o6pbqeH€ Ha Aorpaxa (a(n. aapoqxr..
3auasra, rxncoae unauoBfta. t brr c Mper(a,.6oi.qxcSaHa

I BCXq(r CAbD3aHt C TOBa Or3XO4Ml

m' 328.48 702 2 305,93

16
Aocraata r uoxrax ra PVC norr c ujhpo.{rxa 20 cn cuc
cTpahrqHa o{ounn3fioaxa, no npo3opqn x Bcugxu
cabo3aH9 c roaa oa3xoayt

m' 82 8s 20.61 1 707.54

17 AocraaG y uoHEx r|a PVC noAnporop€.{H9 nepaa3x c
uJvoo,rlrHa ao 20 cn. BbrD€uHs

m' 82 85 25.30 2 096.11

18
noqxcrE€He, rpyHArpaHe u 6osArcaaHs Ha

cbu.FcrEyaaqx uera.nxx peu.Erxti Aay4)arHo c 6naxoia
6on

115.61 6.46 753.30

19 MoHTax Ha lerarHr peu€Tx]t lr aclqx, cBrp3aH$ c loaa
pEr3xoax 116 61 888 1035.50

1. t0 eMoHrax Ba creHeH OaaHc 6aHr 7.1 10.57 76.10
1 Aeuorrax ra noAosr repa(orHr,l nroexH - 6aHH m 30 859 25.77

112
l43KbpnaaH€ Ha noBpaAaHx ! .acrbqx x ngAroroaxa 3a

6or4ucaare no creru x raBaHx - 6aHr - 1096 t,| acxqrx
cBLD3:tHr C lOBa Oe3xo,trl,

m1 1.00 10 05 10.05

1 Pa3pyqaBaHe Ha ryxreH, 3rAoae 25 cM 4 100.98

114 H3rpa)l(AaHe Ha 3uAoBe or ra3o6eroH 12 cr .t Bclr,rrll
cBbo3aHn c roaa Da3xoax

m. 621 25 01 155.3r

1 AeMoHTax Ha.qbpgeHx Bparer 6p 923 .46
1 16 ,nal(noBr(a no Hoar ra3o6eroHoa[ 3llAoae 6.21 2.61 15.5

1.17 AosraEl(a x xoHTax Ha nnlrHr A/C BpaTn Ir acx,{xx
CAbO3aHn C TOBa Oa3XOAl,l 6o

100 276.09 276.09

oqraB(a l. MoHrax Ha pb(oxBaTKa creHHa 6p 1 .00 77.O5 77.05

1 19
Eor4rcaate urnaxnoaals crgHlt ti ra8alr c 6alr narercc,

AEyroarHo, am- tDyHA - 6eHt
m' 6.21 498 30.93

120 AoclaBxa n MoHTax Ha c'reHH|,l CbaaHcoBh nno,r|ll|
H=2.00u e 6axs ra Ecuqr<r.r couogaxr c roaa oalH
AocraBka n Moxrax Ha no4oau repaxorxrgffi[!$$
r acnq(li cEbD3aH$ c roBa pa3xoAri a:.4\ \

m2 16.12 32 80 528.7 4

1.21 \m' 5.01 33 95 170.09

Sorrrtcaalg cresli noneqexrn c qearel

crpoxrenHr orna.ltur Ha 20 kM

"-fl. 1r8 65 6.11 724.95

123
,1,

10.00 34.36 343.60

KOfl HI,IECTBEHO . CTOIIHoCTHA cIUIETKA

3 4 5

1
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EHeprocnecraaall|.r Moprx 2

2. Ton,lritxo r3orxoaHe !a BLHlllltt creH,

21
norara8e Ha Abn6oxonpolorxBaq rpyHA npeAr [oHTax ta
ronnos3onauloHHa cufiexa EPS, 6= l0 cra no oacaax

1306.60 3 30s.70

AogtaExa r noxrax ta ronnorsoneq$oHHa clcreua rrn
EPS.6= 10 cM x c xoe$. Ha ronnonpoBoAHocr I=0,035
w/mK (Bxn. nenuno, apM. r.p€xa, brnoBr. npo$xnn !t

rp€ne)orn elara6Hr[) y BbHuJHl,! cIeHX n acrqK,
caLD3aHq c l6at 6alx.lnn

m2 1306 60 33 59 ,r3 888.69

23
nonareH€ Ha Abn6oxonpoEylBaul rpyHA np€A, uoHrax
Ha Tonnot3onaqxo xa c{cTet.a no crpaHxllri Ha

noo3ooug. rrn EPS 6=20dr ulxoo{rxHe 20.r
m2 31 1.50 250 778.75

24

Aocra3{a x [oHTex Ha ronrolt3onaluioHHa crcreraa no
crpa8Hqr Ha npo3opq[. rsn EPS, 6=2.0 crl, urpo{uHa 20
c{. c KoeS. Ha ronnonpoBoAHocT A=0,035 WmK (BI(,l.

nenrlno, apu. up€xa, uJna(noB(a, brnoax npoornx,
r(pen€rorl.| €reresrl) r aol|I(}t caLpSaHr c roBa pa3xqAx

311 50 30.10 9 375.15

nonaraHe Ba Abn6oxonpoHHxBaq rpy8A npeAr uoHTax Ha

TonnoBoJraqsoHHe c{creraa no qorLn. Txn XPS. 6=10.0
cu.

m] 327 8A 4.21 1380.04

flocraera r uoxrax xa ronnor3onaquoHHa crgrgMa no
qoxbn rxn XPS, 6=10.0 clr. c xoeo. Ha ronnon;rcsoAHocr
A=0,033 w/mK (El(n. nentno, apu. rpex€, una(,losxa,
LmoBl,l npooxnri, (penexH, e,€r.6Hrx) lr Ecrq(x
cELo3asll C tOBa Oasrorl,

327 80 25 46 8 345.73

27
nonaraHe Ha Abnoo(onpoHsl{Ba!J.l rpyHA npeAx MoHrax
Ha nporxaonoxapHa lr3onaql4, oT MrH6parHa aaTa Ha

Dvra. c nnbrHocr 24 xr./ml. 6='10 cr. no dacrar4
m2 106.79 2.50 266.98

28

AoctaBxa x nonaEH€ Ha npouBonoxapHa n3onawn or
MnHepanHa Bara Ha pyna, c nnbrHocr 24 {r./m!). 0='10 cn
x c roeo. xa ronnonpo8oAHocr l=0,045 Wm/2K no

OacaAr(Bxr. nenl,ro. ABolHa apM. upet€, Aae nnacra
uJna[noBKa. brnoal. npo6xnx, xpenercr, engM€HTr) ll

mt 106.79 28.47 3 040.31

Cbntrcraall|'l crpoxDnxo-uoHTaxir paSorx, cELp3aHr c romxttroro ,3onxpado tla gLlllltHti crgltx

AocraExa, MoHTax l. teuoHTax Ha 6aca.dHo cxene 1640. 421 6 904.40
210 143(bpn6aHe Ha noapeaeHa OacaaHa ua3y.ni.a 20ok m? 261 32 6.73 I 758.68

211 brno3aqnreH PVC npooxn c nper€ no pb6oB€ OacaAx
x nDo3oouL l. Bcllrtg cBbo3aHI cToaa oa3xorg

m 1834 00 4.03 7 391.02

212
Aocragxa E roBrax Ha BoAoorxanaaq, npoSBnlr no

ropeH pb6 npGopLlx. xolll,lp{I no tepacs 11 acllq(r{
cBbotaH[ c lota oa3xo-ari

m' 582 85 2.76 160E.67

213
flograBra x xoHTax Ha crbl(nore[gn rHa rrpetc] 3a

araroHanHo apMlpaHe no oecaAara x brnr B

noo3ooeqBx oTaoox

m' 212 0A 754 1 598.48

214
fbrergHe Ha qserHa cxnx(arHa excrepxopHa MSsxrl(a,
qanT 3eneBo (cbrrracHo uBeTeH npoeKr) no abHul{a cTeHgt

L Bcllr{Xli CALO3ax, C loaa ba3xorx
m' 317 89 21 10 6 707.48

215
nonaraHe Ha qFerHa clallnlaTHa excteplop8a Ma3rn(a,
qanT xbnro (cbrnaclro qBeteH npoefi) no BbHllJxlt cI6lfl,t
5 ACr'{r5 CAbO3aHv C TOBa Oe3xorn

m2 1407 00 21.10 29 687.70

216
nonaraHe Ha qaerxa Ml.HepanHa Maarlta, q8rf rt,MHo
xaQtBo (6rnacHo qaereH npoeKr) no BLBUHI sreHlr
uorhn. axnoql,lTenHo mvHot4oaHe

me 327.80 7 457.45

217 npeAna3ra Mpexa m2 1640.00 2.66 4 362.40
218 eMoHTax Ha ao./locro.rHn Toh6[ m' 96 1 .54 117.

219 fiocraexa u norax ta BoAocroqxx rpb6s or
noul.lB(oBaHa natlaoxHa

m' m00 943 905.28

AocraBra l,l MoHrax Ha BoAocfopHx xa3a]igera or
noqxHxoaaHe naMaol.Ha

6p 6.00 20 65 123.90

no.{rcraaHe. HaroBapaaHe He xauroH g ti3Bo36axe Ha

croorrenHl ornaablrx Ha 10 ka,
30 00 22 81 684.30

ErloOrocngsmBtqt McDrx 3 r i0

lnnrBBo r3ollxpahe l|a noxpxa y noaoae
llonaraxe na Aun6oxonpoHgKaaul rpyHA npeA, uoHra|t Ha

Tonnor3onaqnoHBa cxcrora no ratalx ronun norcnChnn
EPS.6=10 ocM -^

870 00 2 201.10

32

AocraBxa I nonaraHe Ha yonnliHHa x3onauri6u
6=10 cM x c xoeq. ,r ronrongo"oAnn \fufr
no3raBaHr Ha noMeqerna u aorrxr ceuf 

ffir
870 00 27.30 23 75t.00

VWfrl



/e
cLnLrcrEaq]. crporrenxo. ol{rarxx pa6orar, cgLptrllr c roturfi{oro l3onipa}ta tta

no(otaa
eMoxrax Ha noaLl naMaDIHa no cloexa 416 399.3{

34 AocraBxa l,t MoHrax Ha noALl.neMaprHa no crpsxa,
xoDrlr3ll , eo(eol, l, Ecrq(lt cELoSaH[ c t6ea oaaxonu

m' 120 00 16.15 1938.00

h3(LpnBaHe Ha Ma3yin(a no Ko3hp(a 120 00 13.55 'I 625.00

35
Aocra8ra x roHrax Ha BoAoon€n8aqx npooxnx no

AoneH pb6 srpexx,6anxoHu s ep(€px x acxqKx m' 582 85 3 0r 'I 754.38

nor[crBaHe, Baioaapaa8e Ha (auroH r.r ta3Eo3Ba8e Ha

ctooutanH,, olnratlrx He 10 ku
30.00 21 96 658.80

38 AeMoHTxpaxe Ha Hagrnnxu, Ecl,tqror BxAoBe E cyrepeH 500 215 1075.00

39
n€pAau.EBa apnr,paHa 3arraaxa 4 cu B cyrepeH r Bcx{xr
ceLoSaHx c l6et oeaxatru

17.2 17.93 308.40

310 Haclxn(a or rpaHxrorpec Ha nenHro a cyrcpeH u Bcxqr(la 500 16 560.00

311
MaAxyHxpaxe t4 urnaioal€ Ba 6apx uJna(noBaHl{ grgHx

cyrep€H
210 1.15 241.50

312 6orArrcaaBe c ,larerc AByxparHo nps peuoHT!{ cfrcpex $ 210 4.17 875,70

H3Bo3BaHe Ha crpoxr€nHl.l ornaAbqr 29 11 56 335.24

4. Mep(n 3a ocxrypaaaHe ha aocrtnHa cpeaa

41 Aocraa€ r uoBrax Ha crLn6xqeH noAeuxlr[ 3a xopa c
v60e)KaeHl.t t Bcrqru oBtoSaHu c toEe oelroflra

6p 1.00 17896 63 17 896.53

42 AocraaG x xoHrax Ha Baprxxan€H noAenHx[ 3a xopg c
vBoexnaH9t

6p 1.00 10E71 50 10 871.50

43 Il€uoBrax Ha rporoapHr lr,lo{x oxono cfpaAaTa x acur{t$1

ceLo3aHri c roBa oa3xorH
m2 250 00 361 902.50

44 H3oaaHhreneH nnacr 6anacroa '10 cM M3 2s.00 581.75

45

AofiaBxa x f,oHTex Ha ac$anr B ororocrpaAHo
npocrpaHcrEo l. BcLq&i cabp3aHl.l c roBa

AeiHocrx(lr3xonHv pa6orx, o6p.3aornnaBe c rpa[6oBaHe
c l.rH€pTeH ual€ptan c HanporEcreTg 3bpHo[erpnf,,
d'vrErAr.re q .n \

T 65.00 169 93 11 &5.45

46 IlocraBxa r rroHrax Ha rpaAxHcxr 6eroHoB 6opAEp 8/20
, Bcrir{r(la cBLo3aH, c loaa oa3xotrlr

m' 500 00 18 26 9130,00

47 [ocraal(a x foHrax rporoapHr nn(xx x gc5grff

cELoaesltl C tOBa OaSXd' l/l
200 00 23 32 4 564,00

48 no{[grEaHe. HaroaapaaHe xa l.atrHoh r x3ao3BaHe Ha

ctoortenHlt ornarLus Ha ?0 ku
m! 30 00 34 36 1030.80

49 3acrnBa}le x noApaaHrBaHe iepgH r,r ooopMiHe nerrlo 3a

Hecrrn(a c yDollEH taML( c roaM6o6aHe
M3 56 00 'rg 41 1086.96

41
. 27n 537 

"

YnpaBrfienl
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Crpoex: ,,Caxrpaxe x oo8oBeBaHe Ha crpagn, Ha nfCC ,,Hrl(ona nyuiRapoB. rp. nonoBo., BbB BpL3xa c OnPP 2Ol4-
2020r., npHophrel}ia oc 3: ,,PerroHanHa o6pa3oBarenHa xxQpacpyKrypa", npoqeAypa BGl6RFOP00l -3.002

,,noaxpena 3a npooccxoHarHxre yennl.lqe a Penyonxxa El'nraplrn"

O6err:

nfCC "Hh(ona flyuxapoa", rp. flonoeo, o6n.
Tuproerqe, yn. "PaxoBc(x" tlc'|, xa. 129, Ynl/l

tt4.l{r57649.503.2302.3

CaHxpaHe1r o6HoBrBaHe Ha o6qexlllrte, Kru nfCC
,,Hxxona nyuxapoB" rp. nono3o

Iloao6err 2:

Bb3roxgren:
nfCC "Hxxona nyuxapoB", rp. nonoso, o6n.

TrproBxqe, yn. "PaxoBcxx" l,&1,

qACT BsK

No no p€A AeiHocrH

EA.

xiPx
a

Konr,{ecrao
o6ulo 3a crpatrara

Eg. qexa

B NB.

(6es

trocl

O6qa qexa e
nB. (6e3 AAC)

1 2 3 4 6

I ( rpueH !!hreer aoaonpoaoJ

.r-lcvonrax Ea rDl6r. tbuurnr n canuratrra aDvanDa
't .1 AeMoxrax Ha nouHHxooaHr rDt6r.Ja grr;rcrra ao-Ja r1) 5 263 B. r5
1.2 Acvorrax ra nouuurogaHs TD1,6fi.3a ronjta Bo,la nl { 24e 9. tt{
1.3 ,[cvorrax rra cuDatc.]el Bfltrlil ta roaJcrHo r€latrqe na:. I 048 0.{8
1.4 ,[cvorrax rra cvccmc,rBa 6arep[! 3a roL_t!.THa vrBra na\. 278 5.56

,[ocraaxa, nucrannpate r r3nmBaHc Ha rgb6x 3a BorofiDoao,la

1.5

BoronpoBo.uxa rpt6a PPr, Q20 un, PN 1 0. 3aerro c Bcrqrl
Heo6xorxrtr Qrruxrx r arcccoapfi c ronlluxua tr3oJuult, lt
yrDenuHe 3a cry,[eHa Bo.0a

l

6.73

13.65

1.6

Boaonporcaua rpt6a PPr, Q20 uu, PN20. raerlo c Bcr.rrx

rco6xoaxuu $rmrxm r atlcacoopn c mnnfifitra [!onaux, x
yxDetrBa|le 3a rorura EoIa

:lt -l

705
21t.l0

1.7
llpo6umxc xa oroop 3a npeM]tHasafie npg3 nnota 1l 3gtrLraaflc

Ha orEoDa oxo,lo rDt6me c flexono,lrvDcrau
4.59

9.llt

1.8
npo68Ba8cHa orBop 3a npcMflHaBa|lc [pc3 cr]eHa H 3atrLtSSHe

Ha oraoDa orono rpD6rrc c nesonoaryDqtag

pcs. l
4.13

li.l6

1.9
Ktpreue npoxonaoarc Ha yrcl x cMgrocL6xpale 3a i{orTax Ha

EoronDoaotHH Tor6x

I]l 9
3.59

t-r.21

Aoc'fasxa xHcr&rtpaue H lt3nrrB8rre tra cnxpme.rHx xlraxoEc.
'I \llillrl !^ll,lpalC-lllx xDallos! dJ18" 11.' I 6.5 r 6.5 t

Aoc:aoxa . rrcra]rxpaBc x x3ortBalte ga caHrl'aDHH nDx6op1t , axr. (DrrnHnr r scsqrg ueo6xo,[rul axcecoaDt

1.11 6areDni la roanfira MHBra croxua. Dfr 63 55 61.55

1 .',12 l1(\ 508 5.oti

1 .13
lloqrc[raflc x mnrrBarc fla runam Eo.[ocHE6,[ErcnHS Hpgr(a

ca,macflo cnec]lOExsur{rl&
2.08

I 1t.72

1 .14
.{erxnr}exurpare xa urrma m.locra6,lrrenHa cxcreMa

cur,racxo cnccl$uxaultt&
rT l.6lt

Kaxa-rnrrtl]trr - Crp&tna 6uroal rtHl.rtrtluHc
llcnonra* ua nrasrvacooa rpr6x:

21 d50mm. ox;r.6nrrur_H r.r Bcsqxr Heo6xo-lxMtr arcecoaofi 6 20.70

2.2 Ol l0mm. B{x. dxrHHrH x Bc}r,rxx xco6xo;lltvr al(cecoitDH ltl 7.70 -.-l)

AevollTax( Ha rpt6x. orrrxxra u caxmapua apMarypa
,1 Acgorrax Ba x,rorgrHo x-rcKa-ro D(\ 15 08

2.4 ,ftevorrax ua ro&'lgrHa vlBxa 2.77 5.5l
Ilocraoxa. uorrax u.rgletsase rra :

lxTfi li"[::[fl :1 
r"vc rrou 0 som7ff 

ff ffi .

il
15.49

il[{ W

/J



r vorrax ra PVC rpb6a $l l0mm. ar,r. $mrxrx I

TOaireTHH ra3aHqfia 3a BrpaxnaHc c votfTEu(Ha p&vxa c

arc€copx '!ae,aHo g To&tgT8a tlHxr H

MxBxa c cllooH c Heo6xonHMrre

Hrnrraare ua urlata ra{arH3aurfl sbmacHo cnecxQnxaultrra-

Ynpaaxrer:
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Crpoor(: ,,Caripate x o6toBaBa[o xa crpaAx, ra nfGC,,Hrxona nyul(apoB" rp, nonoBo', ErB EpD3re c OnPP 201/t-

2020r., npxopxra a oc 3: ,PerroBaria o6pa3oEarenHe xropacrpyrrype", npoqeAypa BG15RFOP00i3.002

,,noArpena 3a npooocrofiarHrr1a yqurrula B Peny6nxla Srnrapxr"

nfCC "Hxxora nyumpoB", rp. llonoeo, o6n.
O5.rr: TLproBxllle, yr.'PaxoBcxx" l&1, xB. 129, ynu

xA.l&576,19.503.2302.3

CanxpeHe x o6noBrBaHe il. o6qerrflie, rLra nfCC

,,Hxrona IlyuEpoB" rp, nonoao

nfCC "Hrl(ore nyuxapoB', rp. nonoBo, o6n.
TLproExr{o, yr.'ParoBcxr" l*l,

O6qa qexa a
nB. (6e3IUIC)

Hanpaaa Ha naMneH ,3na3 c xa6en CBT 3x1.5MM2 c AbruqaHa

nor*raFa N lilp€rnrHe xa rpbSa Pvc l' - rSbpAa.

t. raoHrax xa craxlaprHa peax3ro.rHa xytui

I uonlax Ha nanbr nphr H=lM saA

xa LEO @lerrrenHo rino c nvDa 1 xl 0 W

YnpaBxren:
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Crpoex: ,,Carnpare r o6xoaaBaxe Ha crpaAx, xa I|FCC,,Hlrona nyuJrapoB" rp. nonoBo", BEa

Bpb3Ka c OnPP 2014-2020r., nproprrerxa oc 3: ,,PerxoHanxa o6paaoaarenHa xH$pacrpyKrypa"
npoqeAypa BG16RFOP00l-3.002 ,,IloAxpena sa npoQecroxanHxre yqrrxqa a Peny6nnxa

6Lnrapxf,"

IIFCC "Hrxona nyuxapo8", rp. nonoBo,
O6err: o6n. Trproerqe, yn. "PaxoBcr(H" l,lr1, xe.

I 29, YnI na.t&57649.503.2302.3

^ Caxrpare n o6xosnsaxe xa o6qexrrne,
lloAooefi z: 

ruu nicc ,,Hrrona nyui(apoB" rp. llonoao

Br-o*rr"r, f,FCC "Hnxona nyurrapoB", rp. nonoeo, o6n.
TbproBxqe, yn. "Paroacxl" l{rl,

KO'IHqECTBEHO . CTO}IHOCTHA CMETKA

qACT OB

No no
pea AeiHocrn

Es.
M9pKa

Konrqecr
BO

o6rqo ra
crpaaara

Eg. qexa e
ne. (6er

I|Ic)

O6qa ueHa
B ,rB. (6e3

AIlc)

1 2 3 4 5 6

ECM 6 - lacmurrrru nod.uttu ,ra omon-rume.rnu me-ta

Eu tp:owc mt&atqu n.i 
^ocmu

,lkxorr&r fla ciapx oron,mcJrl|rl It tBgra m nrpir|. rropll
x tD"tx llttx (lo{xa d6a!rr}

o11 840

llocrssxa x raorrax xa floro oron rrrlr lo tiro (ttynaralct
op .ll 1l1] 1 13.96

llocrasKa x Horfrax Ha omMniarrosxa 1a F,qttarop (Ballrll,l c

rcD$(rraT {rl:t rivlIa ccxErlH sarrrLl- TEnH. mHrolx lr .!n I
46.77

.l

llocraafa N iaorltax xa caxurloxxpoll{r cflfipfircrfil,l apr.fiyprl

io roFryp olotutcHtc qatty ,toi&1 o *otcr[o I cr9iarE xa

r6uErr c H v,{.6.H roDnvc

a'p 251.41

PcvoHr Ha rpr6m rapcx? no 8LTFI!Ha oror],lmerrla

nN(1&rauH, nDH noAvrH! Ha orolLll{rorHlt T(.]a
0 00 10.58 I

()6ruo: 92r2.9{r

YnpaBHren: K#M

W;
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O6pas€u !t 7.3
Crpoex: ,,Caxrpaxe x o6xoBsBaHE Ha crpeAr., xa nfCC,,Hxrora nyur@poB" rp. nonoBo", BbB BpL3ra c OnPP 201+

2020r., nprop]rlen a oc 3: ,,ParxoH.nxa o6pasoBersnxe xHopacrpyErypa", npoqoAypa BGl6RFOP00i3.002

nfCC "Hxrona nyuirapoB", rp. llonoao, o5n.
O6err: Trprosrqe, yn. "PaxoBcfir" l&1, xe. 129,ynH

tra.t{s57549.503.2302.3

noao6orr 3: Caxxpaxe x o6xoBraaHe xa (DB[yrrypeH caroH'
rbx nfCC .Hxrona nyuopoa" rp. nonoEo

BL3noxrren:
nfCC "Hrxone nyurxapoB", rp. Ilonoeo, o6n.

TLproBxqe, yn. "Pa[oBcKr" l&1,

KONHqECTBEHO - CTOT4HOCTHA CMETKA
qAC I APXTTEKTYPA

No no peA fleixocru
EA,

Mrpx
a

Konr,iecreo
o6qo 3e crpaaara

EA. qexa

B IA.
(6e:
trtrcl

O6qa qexa B

nB. (6e3 AIIC)

1 3 4 6

EHeprocnecrEBaqs uepKH 1

't. loguaxa xa Bt,lluHa Aorpaua
1.1 Aeuoxrax xa crutecrByaaqa aLpBeHa aorpaMa m? 119.07 462 550. l0

1.2 AeMoHTax Ha gtqegTgygaqx MeranH, peuierxH -

BbmeuJHrl 3a 3aulTa Ha aoroaMaTa oT vaaD
m' 91.35 3.08 281.36

13

AosraBxa r Moxrax xa PVC gorpaMa c ABoeH
cTbKnonaxeT, c eaHo H]{cxo eMrcuoHHo BLHUJHo cTbl(no, C

Koe$xq(eHT Ha ronnonpeMltHaBaHe <1.40 Wm2K,
nen€MepHa, c 1/3 orBapf,eMocr - no cnecr$]{l(aqlan I
T,q. aeMoHTax x uoHrax cnea peBlt3ri ltn$ noA tHa Ha

cbtqeoBy8aqa EeHTlnar+,roHHa cxcTeMa 3a c: oHa n
BCt qxt cBLo3aH, c Toia natYnnu

m2 119.07 127.09 15 132.61

1.4 ToBapeHe ra ,3Bo3BaHe Ha AorpaMa cxnaA T 15.00 't 7.90 268.50

Cunurcraaqr crporfienxo{oHraxHt,l pa6oru, cBLp3aBx c noArrHaia Ha Aorpaxa , c ocxtypaBaHero
Ha aocTLnHg cpoag

14
Brrpeuxo o6prqaHe Ha AorpaMa (sKn. Bapoq]{M.

3aMa3(a, r[ncoBa uJnaxnoB(a, brbn c Mpexa l,t T.H. 6e3

OnHlll-ueH cnoi) n Bcuqxll cB]o3aH[ c roBa oa3xoax

m' 308.40 7.02 2164.97

1.5
Aosraa{a x uoHTax Ha PVC non, c uJ]{poq!{Ha 20 cu c-bc

crpaHHqHa oxo nneKToBxa, no npo3opql }l Bc!.|qxx

CBbDsSHlil C TOBa Oa3XOAlil

m' 47.90 20.61 947.22

1.6
Aosraa(a x MoHrax Ha PVC noAnpGopeqHx nepaa3lr c
ruuposnra 4o 20 cu. BrrpeuHla r aclieKu cabp3aH[ c
TOBa Oa3XOat1

m' 47.90 25.30 1211.87

1.7
flosnclaare u 6ongrcaaHe Ha cbqecrByBaqx MeranHx
oeurerxx aBvKDarHo c 6naxxa 6on

m2 91.35 6.46 590.12

1.8 MoHTax Ha MeranHr. peulerxu m2 91.35 8.88 811.19

1.9
Cgangxe xa narexc no creHlt r.r raBaHlt - cb6nexarHx,
6aHl.l, ToanerH[ 6 Bc]tqxr cato3aBr4 c roBa oasxorr{

m' 102.54 1.42 145.61

1.10 IleMoHrax Ha creHeH OarHc 6aH$ r ToanerHla m' 89.28 10.57 943.69

1'11 fieuorrax xa nq4oex r€paxorHx nno{xl - 6axt n

TOaneTH]{
m2 8.59 136.41

12 !euoxrax xa noaoBs Mo3ae..{H[ nno.i[ - cr6nexanxl,l m2 13.20 2.U 30.89

1.13
H3KbpnBaHe Ha noape.AeH[ t^{afirqtr la noAroroBxa
6onArcaaxe no creHr.t !,i raaaHrl - cb6neKanHx, 6aHy
TOaneTHX - 300/0 11 BCXq(t,l CBbO3aHr C TOBa Oa3roar

m2 30.75 '10.05 309.04

1.14 Pa3oyuaBaHe Ha rvxneH5 3xaoBe '12 cM --I m2 5.60 2.1 '14.73
't.15 l43rpa(Aale Ha 3raoBe or raoo6eroH 12 cfr(, E 6l-\J m, 5.60 24.83 r 39.05
1.16 guqlrq( xa arpsex'a gparu 

l6XT_l$\a i60 2.00 9.23 18.45
1.17 lllnamoarta no Hoar rago6eroto;ta;at5 m'2 5.60 t7 14.95
1 .18 AocraBxa x MoHrax Ha nnLrHu PVC apdlE Ii lNtr\\\f l*16o 2.OO 302.18 604,36

19 ocraBxa r,! MoHrax Ha pbxoxaarxa srexh'\L\\\\\il/lF,4oo 1 .00 176.84 176.84

Ar;.:"^"-qYl



l0
'1.20 EotehcBaHe ulnaxnoBaBs greHlt x raBaHlt c 6nn narexc.

aBv(oarHo B*n rovHrl - ct6nekanH, 6aHB x ToaneTHlt
m' 102.54 4.98 510.65

1 .21

AocraaE rl MoHTax Ha creHHx OarH@Bx nno{s
H=2,oOM s 6aHx r roarerH, r.r Bcl,rq*x cBrp3€rHx c roBa
pa3xoal

ml 89.28 32.80 2 928.38

1 .22
Aosraa(a x MoHTax Ha noAoax repa[orHr nno{xr4 B

cb6nexanHr, 6aHx 11 ToanerHr r Bcggtot csbp3aHr c roaa
DaSXattrtt

m' 29.09 33.86 984.99

1.23
SolarcBaHe creHx no euleHlrs c qaereH narexc
trEVl(6aiHd

m2 77.72 4.69 364.51

1.24
EocarcBaHe greB6 3ana u gl-bn6rqHa merKa c qBerHa

6naxHa 6oq aBvxoarHo
m'? 561.74 5.4'1 3 039.01

1.25
no,{HsrBaHe, HaroBapBaBe Ha xaMroH 6 }r3Bo3BaHe Ha

cTool,.renHn omatrtun Ha 20 kM
mr 30.00 1 076.10

Exeprocnecrsaaulu uepxn 2
onffltHo H3orl/lpaHe Ha E.EHlltHH creHrl

2.1

nonaraHe xa 4rn6oxonpoxuxaaq rpyHA npeatl ]roHrax

Ha ronnor3onaqHoHHa clrcreMa EPS, 6= 10 cM no m'z 578.00 2.50 1445.00

AograBxa n uoBrax Ha ronnoli3onaukoHHa cxcre a rran

EPS, 6= 10 clr x c xoe$. Ha ronnonpoBoAHocr l{,035
W/mK (6xr. nenrno. apM. Mpexa, LrnoBu npo$xnx I
xpenexHu eneMeHTlr) Bry arHuJHx sreHll H BcrqKx

at.l.ntarax c rota oatxonB

m2 578.00 19 415.02

nonaraHe Ba Arn6oxonpoxrxBaul rpylrA npeAx MoHral(

Ha Tonnox3onaq[oHBa crcTeMa no cTpaHuqx Ha

nDosoour. Tr{n EPS. 6=2.0 cri. u.rxoo.rnHa 20 cri.
m2 61.68 2.50 154.20

flocrasxa lt uoxrax Ha ronnolt3onaqroHHa cl4creMa no

crpaHhllx Ha npGopqr, rxn EPS, 6=2.0 cM, uJ[po,{r4Ha 20

cu. c KoeO. Ha ronnonpoaoAHocr A=0,035 W/mK (Bm.

nenrno, apM. Mpexa, urna(noa(a. rrnoBr npo+r4nx,
knene-xHlt eneMeHrr\ r, Earql(r cal.d:taHu c tala: naltonu

m2 61 .68 24.02 1 481.55

Cunurcraau.ln crDourenHo-uoHTaxxx pa6orn, cBED3axr c ronrrlrHoro x3onrpaHe Ha BbHurxu crexl
2.7 ocraBxa. MoHTax H aeMoHTax Ha oacatrHo c(ene m'z 655.50 4.21 2 759.56

,l3KbDnaaHe Ha noBoeaeHa dacarHa uagunra 204/o m2 131.10 8.74 1145.81

2.9 AocraBxa x MoHTax Ha BoAoorxanBautla npo$un$ no

rooer ou6 nooloouu
m' 47.90 3.s0 167.65

2.10
AocraBxa x MoHTax Ha crbKnore(crrnHa Mpexa 3at

AlEroHanHo apMxpaHe no Qac€aaftr !1 Lrnx B

noo30De{rH1| oTBoDl,

m2 41.00 309.14

211
flonaraxe Ha qBerHa cltnrxarHa excrepxopxa a3[nxa.
qBnT 3eneHo (cbrnacHo qseTeH npoeKf) no BbBUrHh greHlr

l,l BctiqKti CBLO3aHI C TOBa Oa3xoltl/l

m" 426.54 21 10 8 999.99

2't2
flonaraHe xa qBerHa clrnrrarHa e(crepl,ropHa Ma3rn€,
LlBf,T xbnTo (6rnacHo llseTeH npo€rT) no BbHuJHr cTeH[
t Bcrqt(, cBbo3aHlt c ToBa og:txoag

m2 70.70 21.10 1 491.77

2.'13
nonaraHe Ha qBerHa MlrHepanHa Ma3lmra, qBir rbMHo

xaof,Bo (cbrnacHo r.lpereH npoefi) no ELHUTHII greH]r

uorLn B{nbq[renHo mvHauoaHe

m2 141.57 22.75 3 220.72

214 eMoHTax Ha TpoToapHr! nnoq}l o(ono cfoaaaTa m2 250.00 L35 337.50

2.15 H3paBHxreneH nnagr 6anacrpa 10 cM M3 25.01 7 58't.75

2.16 locraBxa l.i MoHTax Ha rporoapHg nnoqx Btpry nrcbqHo
nerno l.l Bcllr.txl/l cabo3aHu c ToBa oa3xoau

m' 250.00 24.48 6 120.00

2.',l7 ocraBxa a MoHTax Ha roallrHcxr4 6eroHoB 600alo0 8/20 m' 't 80.00 18.26 3 286.80

2.18
flo{ucrsaxe. }iaroBapBaHe Ha xaMroH u r3ao3Ba{e Ha

ctoortenH! ornanLu, Ha 20 kM
m3 30.00 27.56 826.80

Exeprocnecngauu lleDxt
onnHHHo.{30n}tDaHE Ha noxDhB

3.1

f'lonaraxe xa Irn6oxonpo]rrxBaq rpyHA nCear {ofrax

f"':f."T:i;H#Ha 
cecreMa no raBaHx ronT 

TorQt'rB

m2 381.00 963.93

Aocrasxa x nonaraHe Ha ronn$HHa x3onaqHcEJ
O=10 cM n c xoeQ. Ha ronnonpoBoAtoc, ry&fr
no TaaaHlt Ha noMe w.rr, 

" 
..r*n ."7ffffi

NQr,

N.ry)\

m2 381.00 27 .30 t0 401.30

Cun>lctgautr crool,[enHo-MoHTaxH g oal n]lSBOTO 1{3OnBpaXe Ha nOXpl/lAa

,LlocTaBxa u MoHTax Ha brnoat4 npoq

eneMeHTh 11 crb(noo!46LpHa Mpexa
m2 381.00 9.98 3 802.38

.\(rir-ccDZ



t/
Bepru€J|8o 6A[raHe Ha MarepranB m' 15 7 .57 'fi 3.55

floeBo3 pa3r8opu mi 10 8.67 86.70

3.6 xene c Bt,|c ao 6 m /noa Haeu 3a 30 aHx/ ml 1600 8 544.00

AocraBxa n nonaraHe Ha r6ncoBa uinaxnoBKa no

Tonnoll3onaqHf, XPS nO TaBaHu Ha noMeuleH!tn lt Bcrlq(r,t

cBLltaaHl, C TdEa Oa3yr)trl/l

m' 381.00 4.86 1 851.66

3.8 AocraBxa $ nonaraHe Ha 6 r narexc Bbpry rnncoBa
unaxnogre no taeasx Ha noMelueHuc

m2 381.00 4.33 1549.73

3.9 AeMoHTax xa nauapxHeHa o6ullaxa or 6opaoae r
cIoeru noxduB

m2 72.50 1.35 97.88

3.10 eMoHTax Ha onyLlx m' 152.52

3.11 IleMoHTax Ha BoaocroqHE Tot6u m' 1 .54 40.04

3.12 AocraBxa I MoBTax Ha naMapxHeHa o6ulrara 0,5 MM no

6ooaoge I cro€xt4 ]r acuqxlt cgbo3ath c roBa oa3xoar
m2 72.50 16.15 1 't70.88

3.13 AograBxa !a MoHrax Ha onyqn or noquHxo8aHa naMapxHa m' 62.00 13.91 862.42

3.'14

AocraBxa I oHTax Ha BoAogro.{Hx rpb6x or
nor.lxHxoBaHa nar.apHHa(Bcxqxx aep xanxu rpr6r.r 4o
xora 2.50 or crlqefiBygaul repeH Aa ce u3nbnHrr or
Mareplan ycroiiHB Ha orbBaHe !r npeqypBaHe npn yAap)

!l BcllqKr cBtoSaHq c ToBa ata3xoa4

m' tt 5Y 5E2.14

3.'t 5 AocraBxa !a MoHrax Ha BoAocoopHx xa3aHqera or
noquH(oBaHa ,laMaorHa

6p. 400 23.87 95_48

3.16
AocraBxa u uoHTax Ha uJanxr or noqrH{oBaHa naMapxHa
no aeHTnnaqloHHl.t oTBoplr l{ Bcr,rqxr,t cBbp3aH[ c ToBa

pa3xoAx
6p. 3.00 10.51 31.53

l1orlcrBa]ie, HarogapaaHe Ha KaM!.toH t1 tl3Bo3BaHe Ha

crpoxrenHx omaAbqu Ha 10 kM
m3 30.00 21 .96 658.80

tt5 283.9r

YnpaBl,lren:
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crpoer: ,,Calrhpax€ x o6xoBaBaHa Ha crpaAr, Ha nfCC ,,Hlrrcra nyurapoBt' rp. nonoao", BLB BpL3to c OflPP 201i|-
2020r,, npropfierHa oc 3:,,Perrollanna o6pa3oBarorHa tiroprcrpyrryp.", nporaealrpa BGl6RFOp00t.3.002

,,noArpona 3a npo$esxoLa,lHrrE y{xnrqa B pony6nf,xE SLnrapxa,.

OFCC "Hxxona nyux.poB", ry. nonoBo, o6n.
O6erI: TLproBllqe, yn, "Pa[oBcxx' t{91, r(B. l29,ynH

ra.th57649.503.2302.3

noao6an 3: *Xf 
#""};ilff 1"r1,",,f['fl. Hfr*:il""

nfCC "Hrrona nyurxapoB", rp, nofloBo, o6n.
TLproBrulo, yn. "Patogc(E' l&1,

O6qa qeta e

rB. (603 AAC)

rpr6a PPr.020 Mr.. PNlo. !*.tloc i.r{xll
(Drnl|llru { axcccorsps c rorl,rrrxfia tlio,laull, fi

QrrrrHrx I arcecoop[ c rorL'tfiHla xio,mltli rl

llrro6laaae na orrop ra nFraxHaBafla nlE| onora n lanrraarc fig

llpo5x8arclla orrcp r& npcMtlrlasafia npql clafia r rallLtBarlc lla

KLpl.fic, nporonasaflc lls yrcf, t| cugtocr6llpafia !a rorIra* fla

ra caxfiTapHH nDx6oDr. a|rn (DHrxlrrH H

xlnfiaafla xa ui'tata lollocHaonHTclHa rapa|(a

I Moxrax Ha PVC ipL6a 050mm. 8x,t ofl rHrH H

r Molfrax ia PVC rpt a 0l lomm, ulcr orrufim I

Po Illlh:I.:dl

To&]qIlltl t(ltil8{cT:l 1it BrpaxfaHa c goiTa*fia

Br3roxrren:

KONhqECTBEHO . CTOTHOCTHA CtYtETKA
qCT BllX

No no poA Aerrlocrs
Ea.

rrFpr

a

l(onrgecr6o
o6qo 3a crpaAtre

En. qexe

E NB.

(6a3

f,trct
1 2 3 4 5 6

l. lCrporcr rrEcr roqorFro!
tMorlrd fia rgr6x. (hllx||rt x caxmapE OxaryIE

1. iraoxllut( xa noufltxorarll TDt6[.!a cry.uaxa ro,!a
1 3Moxrit l( Ha noufifiaoiaflll TD]6[.3a roua ro.la
1 0.
'1.

'I ll
)craBra, flHcrarflpara x irnrlla c Ha rpE6[ 3a Eo.lonpolola

16
IJ

7{:

18 41", 951

{ l]7:

1 10

lq!q!€, xxcrltnxpafle,firrraxc xac0lpaleltlx rDafiosa.
'1.1 1 lurrflxcnrrparc.tflfi t pgflo8. O]/t' --------- 5.921 6

t'
eplrr sa ryr! I ocs

,qttlra I xofia:r fla GJI Sotrap t0nrrpa IEr
r9{ 17 7(

117 IlcaB[ocrqxFr€ Ha ur,rara ore{darrtnua crcrrxa cLansflo
;nccrofilau8tta.

21

allr-rll r.uxr . ( rntr{r 6

iMoHrax xa lllagrMroax rpi68:
2 mm. rlcl (D Tllr|rr| & BcEqxx Hco6xortM{ axceq,aDx llIr
2 mm. ax,1 orlx8m l| rcrqxx rlco6xortMx axcccoapx 1

lor:tarra. ro|ltlx ll yxDanaara {! :

t 151! 6l ft

rrarxa x Mofirar( 8a nC 050
locrasffi H uoHrax Ha csnxrao|ix nor6ooH c H.o6x

2.7

28 rrxr.rcrrra rrrrsra c .rdlo, c r.r,6.oru',rre *i.{ffi/3IdH\EE 6.1

$s fL
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',noAIpona

3a npooecEoHanHlte yqxnxqa B Peny6nxxa E!,lraPxE"

nfCC "Hrrona nyuxapoB', rp. nonoBo' o6n.

O6en: TLproaxqe, yn.'ParoBcrr" l&1, x8. 129, yn}l

t a.l{e576,+9.913.2302.3

- Carnpane I o6toEiEa{s xa Or3ryrrryp€H cano['
I loAooen J: 

rt,M nrcc,H,ro[e nyulrapoE'rp. noooao

nfCC "Hxxona nyurEpoB", rp. nonoao, 06r!.

TbproBrulo, yn. "Paroacr].' tlrl,

KONXqECTBEHO . CTOl,IHOCTHA CMETKA

O6qr qerla a

nE. (6e3 AIIC)

Aocraa(a u MoHrax ocBerxrenHo rFno LED ocaersr6nHo

HanpaBa Ha naMneH xsna3 c Ka6€n CBT 3x1,5rfi.2 c

u MosTax Ha craHAaprBa peax3'roHHa (yttli

t, MoHTax ocBerlrenHo rrno LED ocBerrrenHo

9t uoHrax Ha ManLK npbr H=lM Haa
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cTpoox: ..caHxPaHe x oSHoa'gaHe Ha crpeAx, Ha nrcc.'H]rrona nyu,Epoa.., rp. nonoao, 6!8 3p:3xa c onPP 2014.

2o2or., npxopxrsrH" o" s, "p";or;ilobp""o"to"*" nx0pacPyrrype"' npoqeAypa BGl6RFoP001-3'002

nfcc "Hxrora nyuKapoB"' rP' flonoBo,

o6err: o6n' TlproBxqo' y'' "Pa[oBcxx" Ne'l 
' 

l(B'

I 29, YnI rA.l{e576'r9.503'2302'3

CaxxPaxe I o6xoanBahe Ha GrPaAa 3a

noAooerr 4: o6qecrBeho xpaxs]lE - cronoBar ruu IIFGC

"Htrxona llyurxapoB", rP. nonoBo

Bb3noxnon: Tf H:::lfl :,f.Tr:;#li.:.,"eT'

K(),I IylrlETJ I EEN!, .

No no psA AeiHocrH

Ee.

rripr(
a

l(onrrecrEo
o6qo 3a

crpa,qefa

Ea. ugHe

B 
'IB.(60g

[trct

O6qa q€Ha

a ne. (6es

AAC)

I 2
1 4 5 5

EHeprocnocrnBglqlr xepxx 1

no[xtxg Ha BtHUJ]ra aoapauat.
'1 1 JleMoHTax Ha ctqecr8yaaqa AbpBeHa AorpaMa m': 193.89 4.62 895.77

1.2 Aei,roHTax Ha cbqecrByBaqlr MeranBx peuJerffi - BtrpeuJllll x

.LHLIIHI!
m'? 48.60 3.08 '149.59

1.3

E66iEFa n uoxrax xa PVC AorpaMa c aBoeH crLxnona(er, c

eAHo H]rc(o eM[cl.roHHo EbHtllHo crLxno, c KoeorqneHT Ha

Tonnonp€Mr4HaBaHe <1.40 Wm2K, ne aMepHa' c 1/3

orBapieMocr - no cfleclro$xal+4g8 r.'{. aeuoHrax r MoHTax cnea

peBrc5g nnt.t noaMlHa Ha cbqecrBygaqa BeHrunaqxoHHa

nufieMe q Bcl,i.lxll cBto3aHll c Toaa oa3xoal,! 

-

m2 185.89 127 .09 23 624.76

1.4
flbcraaxa u MoHTax Ha BxoAHn Bparx or anyMuHxi c npexLcHar

TPI)MOMO(:T t CTbt(IlOnaKeTr Bcrrlxu cBlo3aHx c ToEa pa3xoall
m' 800 150.06 1.200.48

CrnLTcrBaqr urporrenHo-ltolrrexHr pa6orx, cBLP3aHx c noArnHara Ha Aorpaua x c ocxaypaBaHgro Ha

aocrLnxa cp6a3

1.5

BbrpeuJHo oopLqaHe xa AorpaMa (Bxn. BaPoqx . saMa3(a,

rrncoBa uJnaxnoB{a, Lrbn c upe)Ka n r-H. 6e3 QrHxuJeH cnoi) r
Bcrq(ll CBbO3aHr C rOAa oa3XOAX

m' 245.20 7 .02 1 721.30

1.6 AocraBxa x MoHrax r.ra PVC nonu c urrporlxa 20 cu ctc
erDaHxqHa oxoMnnefioS{4, no nDo3opLlt!

m' 69.90 20.61 1.140.64

1.7
Aograa(a x uoHTax Ha PVC noAnp6opeqHll nepBa3lt c

uJxpo,{nHa Ao 20 cM, BbrpeuJH}t l,t Bcrql(la cBBp3aH[ c roBa

oa3xoa

m' 69.90 25.30 1768.47

1.8
f]o{rlcrBaHe n 6oiAt4cBaHe Ha cbqecrsyBaq]l MeranHx peuerxx

aevxoarxo c 6naxxa 6ot x scBqu cSbD3aHx c roBa pa3(oAu
m': 48.60 6.46 313.96

1.9 MoHTax Ha MeranHri Peuerxlt m'? 48.60 431.57

1 .10 IleMoHTax Ha creHeH OagHc - ToanerHx m' 18.92 r 0.57 199.98

't .1 eMoHTax Ha noloBn TepaxoTHu nnog(u - ToaneTHI m2 3.: 8.59 28.00

112 Pa3ovuJaBaHe Ha ryxneHx 36AoBe 12 cM m2 442 2.63 11.62

1.13 H3roa{aaHe Ha 3[aoBe or ra3o6eroH 12 cM m'? 4.42 24.8i 109.75

'l .14 lllnaxnoBxa no Hoarl ra3o6eroHoB[,! 3xAoBe m': 4.42 1.80

1 .15 AoqraBxa x MoHTax Ha nntrHtr PVC Eparu 90200cu n acu'lxt{

cBto3nHl, c roBa oa3xoal 6p.
1.00 296 51 296.51

'l .'16 ocTaB(a u MoHTax Ha 9bxoxBa'rxa creHHa 6p. 1 .00 176.84 176.84

't.17 AocraB€ x MoHTax Ba sreHHra OasHcoBI4 nfloqxx H=2'00M s

ToanerHn l,r acrql(}l csLD3aHr c roBa pa3xoax
m2 '18.92 32.80 620.58

'l .18 OCTaBKa h t'lOHTaX Ha nOAOBrl TepaxOTHI nnOqxx B TOaneTHrl m2 .86 r r 0.38

1 .19
no.ar4cfBaHe, HaroaapBaHe Ha xaMnoH r H38o3BaHe Ha

crDorrenHr omarrLux Ha 20 kM ,Xlifr
m3 5.00 34.36 171.80

EHeprocnecrnBaqa{ I g'\
2. TonnrHHo lr3onxpaHe !! q!!!!!!j ,o,

2.1
flonaraxe xa aun6oxonpoHxrtsaq rpyHA npeatr I
TonnoqioneuuoHHa cucreua EPS. 6= 10 c$ no (

:1[lrt
) 310.00 2.50 77 5.00

W



l+
AocraBrra x MoHrax Ha ronnou3onaqroHHa ct.lcreMa rxn EPS, 6=

1O cu 9r c xoeo. Ha ronnonpoaoAlrocl I=0,035 W/mK (Bxn.

nenlno, apM. Mpexa, lfnoBx npooxnx l,r KpenexH$ eneMeHTx)

r/v Et l{ r rHr, a:-reHl,

m? 310.00 33.59 10 412.90

nonamHe Ha Arn6oKonpoHxxBaul rpyHA npealr moHlax 8a

Tonnolr3onaqt.roHBa cxcT€r,la nO CTpaHlqx Ha npo3opl]n' n

FPS 6=2 0 cu ulr,iooqrHa 20 cu.

m'? 49.04 2.50 122.60

24

AoglaBka x MoHTa{ Ha ronno[3onaqroHHa crcrgMa no crpaH[Llx

Ha npo3opttx, rlrn EPS, 6=2,0 cu, rlxpoqsHa 20 cn. c xoeo. Ha

ronnonpoBoaHocr l=0,035 wmK (Bxn. nenHno, apM. Mpexa,

una{noEra rrnoBu nDodlmr. xoenexHH eflgMgHTr)

m2 49.04 23.42 1 18.52

2.5
nonaraxe xa Aun6oxonpoxxxBaq rpyltA npeAx MoHTax Ha

npoTr.rBonoxapHa lrsonaquf oT Ml,(H6panHa BaTa Ha pyna, c

nnLrHocr 2,l xr./m!). 6=10 cn flo dacaala

m2 18.03 2.50 45.08

2.6

AocraBl(a u nonarcHe Ha nporuBonoxapHa x3onaqrt or
Mt4HepanHa aara Ha pyna, c nnLTHocr 24 xr./m'),0=10 cr, !a c

xoeo. Ha ronnonpoBoaHocr A=0,045 WmX2K no +acaAx r
Ecrq*u cBtD3aHn c ToBa oa3xoatit

m3 18.03 2s.39 457.78

cEnLTctBaulx crporrgnHo{oHraxHx pa6oru, cBLp3ilHar c ronnLHHoro x3onrpaHg Ha BbHlllx, GTex,

ocraaKa. MoHTax u aeMoHTax Ha oacaaHo cxene m2 255.63 4.21 1076.20

2.8 [43xbonBaHe Ha noBDeaeHa OacaaHa Ma3[nxa 20% m'z 51.13 8.61 440.23

2.9 AocraB{a 1{ MoHTax Ha aoAq)rxanaaulu npoonnx no roPeH pt6
noo30DUt

m' 69 90 244.65

2.10 AocraB(a x MoHTax Ha crbKaorexcr[nHa Mpexa 3a AxaroHanHo
aoMgoaHe no 6aca[aTa ]r brn$ B noo3oDeqHh oTBoDu

m2 49.04 1 .54 369.76

211
nonaraHe Ha LlBerHa chnliKarHa excrepEopHa Ma3Hnxa, qBtr

3eneHo (cbrnacHo uaeTeH nooefi) no BbHuJHn creHli
m2 32.21 21 10 679.53

2.12
nonaraHe Ha qBerHa crrnxarHa e(crepltopHa Ma3xnxa, qBnr

xbnro (cbrnacHo uBeTeH nooefi) no BbHtllHr cTeHr
m'] 306.1 1 21 .10 6 458.92

2.13

nonaraHe Ha qBerHa MxHepanHa Maann(a, qBf,T TbMHo xaof,Bo
(cbrnacr|o qsereH npoer:r) no BtHurHli creHr.r qoKbn,

Brnloql,tenHo rovHAtiDaHe

m? 237.60 22.75 5 405.40

2.'14
no.{r4grBaHe, HaroBapBaHe Ha [aMroH lr l,t3Bo3aaHg Ha

crooxrenHr omaaLuh Ha 20 kM
m3 30.00 21.78 653.40

2.15 [eMoHTax Ha xrxMar[Llr,l 6p. 300 L86 5.58

2.16 MoHTax Ha xnHMaruutt 6p. 3.00 36.94 1 10.82

2.17 AocraB(a I MoHTax Ha naoanern m' 26 09 52.92 1380.68

ExeprocnecrsBaqh uepxr 3

Tonn}rH}lo x3onnpaHe xa noxpHB

no{ncrBaHe Ha raBaHcxa nnoqa or crpoxrenHtr omaAbltu,

B(nro{xTenHo x3Hac9xe, TpaHcnoprxpaHe x AenoHxpaHe a

cMell/lllle 3a cToogTenHr oInalltull
m2 3.00 2.14 6.42

3.2

nonaraHe Ha ronnolBonaqlr9 xPS c Ae6enlHa 100 mm (

A=0,032 WmK) or no raBaHcxa nno{a abrpeuJHo !a BcxqK]{

cBbo3:tHx c ToBa oa3xoa[

m2 619.00 27.30 16 E9E.7o

3.3 AoMuoaHa urMeHToBa 3aMa3(a Haa ronno!43onaqrn- 2 cM m'? 619.00 s 756.70

3.4
nonaraHe Ha ALn6oxonpoHxxsaq rpyHA npeA$ MoHTax Ha

Tdnnon3dnaurdr{Ha cucTeua
m' 619.00 2.53 'r 566.07

CtnurcrBaqx crporrerHo-taoHTaxLt pa6orv, cabp3aHx c ronnrHHoro r3onhpaHe Ha

eMoHTax Ha xepeMraax m' 742. 0.62 460.04

3.6 AeMoHTax t1 MoHTax Ha rpeAx 6i,/10, OSB AbpBeHx nerBg x
ec4qxlr cgtoSaH, c ToEe oe3xoa,

m? 742.00 4.06 3 012.52

lonaraHe Ha audwHa MeM6DaHa m2 742. 4.97 3 587.74

3.8 CoorxoaHe Ha KeDeMl{a!t m'i 742.00 0.49 363.s8
'to AocraBKa ,t MoHrax Ha xeDeullAlr m2 742.OO 20.99 15 574.58

10 eMoHTax !r MoHTax Ha noxDxEHu (anauu MN 60. 10. 553.40

11 O6LuhaaHe xa Kou!rHh c noulrH(o8aHa naMaDxHa 0,5 MM m': 20.0r 16.1 323.00

3.12 aUOHTa,l( Ha OrryUl{ ! m' 't 17 .OO 2.46 247.42

313 eMollTax Ha aoaocrovru rpt6r.r m' 22 sO 1.* 34.65

3.14 eMoHTax Ha BoacTo9Hrl xa3aHgeTa noa onvx m'? 5. 5.08 25.40

3.1 5 ,Eocraaxa r.r MoHTax Ha onvur or nouliHt(oaaHa naMaorHa m' 117. 14.07 r 646.19

3.16 AocraBxa x MoHrax Ha Boaocro{Hr rpb6, 
"#ffdqN m' 22.50 10.92 245.70

AocraB(a ,r MoHTax Ha soAoc6opxu xasaxl

naMaorHa I
6p. 5.00 23.87 1 19.35

3.18
Iocraaxa u MoHrax Ba uranxn or nourrxo{
BeHr!mauroHHta orBoot{ Q,W' 6p. 1.00 11 .20 11.20



tg

3.19
no,{r4craaHe, HaroBapBaHe Ha xaM]{oH x ,3ao3BaHe Ha

cmot{TerHl4 omaaLuH Ha lo kM
m3 3.00 21.96 65.88

EHeprocnecrrBaqx Mepx]i 4

4. noArsHa Ha BLHUHa AorpaMa

4.'l AeMoHTax Ha cbqecrBysaula ArpBeHa AorpaMa m'? 34.90 4.62 161.24

42

Aograa(a x MoHTax Ha PVC Aorpaua c AaoeH crbuDnaxer. c
eAHo B6cxo eMuc$oHHo abHulHo crbxno, c xoeo]{qreHT Ba

TonnonpeMxHaBaHe <'1.4O Wm2K, nerxaMepHa, c 1B
or8apieM6r - no cnecl$txauan u Bd.t'{xr.t cBLp3alHl4 c roBa
oa3xoa[

m' 34.90 127.09 4 435.44

4.3
Oonaraxe xa gtn6oxonpoHlrxaaq rpyxA npeA[ uoHTax Ha

TonnolBonauroHHa crcreMa no uol(Lfl. rxn XPS 6=10 O cM
m'l 237.60 2.53 501 .13

4.4

flocraexa r uoxrax Ha ronnox3onaquoHHa cucre a no qoxrn
ren XPS, 6=10.0 crr, c xoe$, Ha ronnonpoBoAHocr A=0,033
WmK (am. nenrno, apM. Mpe)€, uJnamoB(a, brnoar npoQxnlr.
xpenexHu eneMeH ) g r. q. AerroHTax }l MoHTax Ha ELHLuBh

Tena Ha IngMaTuu, tr Bcl,qIl, .:Brloia,ll. a t.taa naardnl,

m'? .60 41.89 I953.06

45 Tonnoffionaqxg XPS 20 MH orono Aorpa a c ullpo{xHa Ao 20
cnl ].l ac!fl{xl,r c€rbo3aHn c ToBa Da3xoalr

m 153.40 7.89 'I 210.33

CbntrcrEaqx crporrgnxo{oHr Hl pa6orx, cBrp3axx c noArrHara Ha Aorpara x c ocxlyp,tBaxgro xe

AoCrrnxe cpeal

46 trno3aqureH Al npoQnn c Mpexa no puoose $acagu n
n00300ux h 3cm(x cBto3aHB c Tosa oasxoax

m' 261 .40 3.48 909.57

47 MoHTax Ha BoAoorxaneH npooxn B AonHuq Kpai Ha

TOflnOI3OnaqUC CTeHI
m' 108.00 8.01 855.08

4.8
H3rLpnBaHe x uJnauoBaHe BrrpeuJHo pauxu o(ono npo3opqx x
Boarx c uJ]lD Ao 20 cm t1 Bcrq$1 caLo3aHlt c roga oa3xoa,

m' 153.40 5.33 817 .62

4.9
Moxrax xa sopoor(aneH npo$un a AonHxi Kpai Ha

Tonnol3onaqx, creHu !! Bcxqxll cBtD3aHu c roBa oa3xo4x
m' 100.00 2.76 276.00

4.10
l4srupnaaxe n u.mamogaHe BbrpeuJHo paMKx oxono npo3opql 6
Boar!4 c [!nD ao 20 cm

m' 100.00 5.33 533.00

4.11 leuoxrax xa ctqecrByB{Lq}r Meranxr4 peuerxx - BbrpauJH}t x
BbHITJHU

m'? 34.90 3.08 107.49

4.12
noensrBare x 6onAlcBaHe Ha cbu.lecrByBaq!1 iretanHx peuerxx
ABV(Dano c 6naxHa 6oc H acrqxrl cgto3aHlr c roBa oa3xotre

m'? 34.90 J.bb 127.73

4.13 Mortax xa ueranx!,t peuJerxx m? 34.90 888 309.9r
4.14 ,l3Bo3aaBe Ha crpolrenHH ornaALutl M' ,a o.u/ 176.03

Mepxh 3a ocxrypnBehe }ra AocrbnHa cpela

51 Aocraaxa x MoHrax Ha aeprHffinex noAeMHtr( 3a xopa c
yBpexaaHxn x acHq|(H cabD3aH]1 c ToSa oa3XOA]t

6p. 1.00 20737.30 20 737.30

AeMoHrax Ha rporoapHx nnoqfl oxono crpaAara 112 255 00 134 341.70
hlpasxrrenex nnaer 6anacrpa 10 cM lr acx.{l(u cabpgaH[ c ro3a
pa3xoArl m2 255.00 5.91 1507.05

5.4 flocraaxa r MoHrax Ha rporoaplx nno{x Bbpry nrcbqxo nerno !.t

Ee4qxlr cBLp3aHh c ToBil Da3xollr
m2 255.00 23.53 5 000.15

AocraBxa x MoHrax Ba rpaArHcxu 6eroxoa oopgnp 8/20 u
ac,lqxll cBtosaHlt c ToBa Da3xoar.t

m' 375.00 14.93 5 598.75

5.6

Aocraaxa r Moxrax Ha ecoarr E oronocoaAHo npocrpaHcrao y

3cr.te$r cabp3aH[ c roaa AeiHocrt{([3{onHx paoorr, o6p.3acxnnaHe c
rpar6oBa8e c xH€preH nerepl{irn c HenpSrbdrara sbpHou€rpxr,
Ope3oBare x ap.) f

50 00 169 93 8 496.50

176 975.r7

Ynpaanren:
(t
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crposx: ' caxrpaHo x o6tosiaaBe Ha ctpaax' Ha nfcc "Hxrona nyuxapoB", rp' noloBo' Bla-apl3ra c-O-nPP 2014-

2020r., npxopxrorxa oc 3:..PerroHanra o6paroearenna lxoplcrpyrrypa", npoq€aypa BGt6RFOP00i'3.002 "noAxpena

3a npooechoHanHrle y'{]rnllqa B Pony6nxra ELnrtpxi

nfCC "Hxxone nyux.poB", rp. [lonogo, o6n'

o6cr; TDProBllule, yn. "ParoacH" t&l, xs' t29' ynll

irA.t&57649.503.2302.3

Ceiarparc x oSHoaiEa{e xa Crpal! 3a o6qscrBeBo

noao6erl 4: tpalroHa ' cronoaat rbu nfCC "Hxxona nyuxapoB"'

rP. nonoBo

B!3noxxren:
nfCC "Hx[ona nyumpoB", rp. nonoBo, o6n'

TbproBxqe, Yn. "PrroBc(r" I'lel

IIACT BxK

No no poA AeiHocrrr

E4
rrpr

a

KorE.{esrBo

oSqo 3a crpaAtra

Er. qa€
g rlB,
(663

ntrcl

O6qa q6Ha B

ne. (5ea [IlC)

'I 3 4

I ( r oarcx nitacH ao,tolooBo]l

Il.MoHrax Ha rft6n- 6rrnflrrr r ca,rllrraDxa apMarlpa

1 . I lnc^rortax xa nour r*o"an x rgt6ll.]a cry,laxa sofa

12 Ac\lolrrax Ha rrcuHHroaarll rpt6$.'!a roll.ra ao,ra l{6
n.' }

14 ,levoHrax Hacvecfic,llra 6ffraDrt B To&nerfia vxBrz If,.$

locrasxa . $ficranfiDonc rr tr]oHraaHa HE rp[6$ 3a to.qonpo6ona

1 15

Bolonpoao,rm rpt6g PPr, $20 xr, PN 10, :Erxo c acrlttx

adxo$txx 0rrrtfim fi ucaaoapfi c mltJlB[m iloJraum I
yxDcflaaxa !a fiytcfla u],!,

ll 6 7.1

1.5

Bo.rcflpoErxa rp66 PPf. 020 r.x. PN20. Etrllo c Ecllqrr

Hco6xolxrB o|frxltm { arcccupx c ronnx ttt l|s,laqnl t
YtDanaarG l9 roaLla Eoal

731

1.7
Jlpo6{Dsxc Ba orEop ,a flpaMxmaorc npc3 nnoqs x ]an}ntexa fil
oiiopa oro,ro rrt6rra c trcrlonorxypctlri

P$

1.8
npo6xBaraHa orlop la npcMttlatara npql crcrla H ]alrulaaxe Ha

orro@ oto,ro rDr6xrc c naHon(Ilr|}Ddrarl

75:

KLprcllc. npoxonrrafic fia ync[ x cx?roct6xFfic !a raoBT&r lra

lolonpomaxfi rgr6t

t{

Jl(x-Iasr& llfia.il[Da]te x rlnlrrBalle 8a cnxpareirHx rpaxole.

11 fl
ll(rraBxa . fiHcra,rnoarc rrrrr{Ttaxe l|8 ca,lxraoHx nDH6oDx , Bxir. Om$flfi x lcxqxr lrco6xo]lxr.x aroca(lapll

61 4.1

12 I0 l6

1 13
JloqficEaxa x xrflrlliora fla urJtsra Drelld.Eficnllr spq&
crrneio ctlcctolrluxlla.

ll I0l

114 lgrxx4arqxFfic fir unEli aoteildrlilerxa cllcrlrla cLan&rlo

cnacxOfil'{ttta.

t.1 .052 7 ltt

lirllr.rxtruxr - (i nr-rl|,6llro.r rillLrr,rufir

di0'n'n. Bx,r dxrn rr n B.n,{xx rco6ro.rxvr a)i((rcoanll 160

22 'I 10 2ir
levoHrax Ha rD15[. d'lrtlrrfi n csHfi]aD a apr,iar]'pa

llcMoHrax Ha EroFrBo Erexalo

4 ,lcvoHrax Ha ro(rlcrxa vfia(a 211

,ltocraBxa. MoHrax H yxpcntare $a

25 .Upct.rm ll xolile [a PvC rF66 060fin, !I,l. orrrflrfl x lcr{lll
fico6xorxlll uctcoqDlt

26 Ilocr.lra I xorrtx ll! PvC tpt6a 0l lomm. 3xn. orrrHrH r Bfiqrll
Hco6xo,!xx$ axcac@D{

t817 55 ll

7 Ildira3ra x rlo,r1r,|l Ha P () €BKKdllonm i.l
Ilo.'Taata I vofitax Ha va'lHxHo]',roBlrrc-T (xl

76 176

l(rfiaa*a t! votmx xa cafifitaDhn ltDl{6oDH c Hco6xo.1[rarrrc aacetopll ,Z S

2.10 ,.#:l;mxff ffi"J: ",J;ilfi #rffi m\ \

W$K;,

KONH'{ECTBEHO . CTOIHOCTI.IL
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3/
Crpo6x: " CaHrpaHarr o6Hoaraaxg rla crpaAx, xa nfCC "Hrlxorta nyuxapos", rp. nonoBo, aLB

BpL3xa c OnPP 2014-2020r,, np|opme a oc 3: "PorroHaIHa o6p:3oaarsnHa xHopacrpyrrypa.'

npoqeayps BGI6RFOP0OI-3.002 "noAxpena 3a npooocEorl.nBrro yrl]r,rxqa E Pany6rx[. E}nraprr

nfCC "Hxxona nyuxapoa", rp. nonoBo,

o6err: o6n. TLproaxqo, yn. 'ParoBcrtt' l&1, xB.

I 29, YnI x&i&57649.503.2302'3

Caxxpate x o6HoE Eelle {8 Crpr.qa 3a

noAo6ar,l: o6q€craoHo rpaHefle - sronoaa, rL,u nfCC
'Hxrora nyunpoE', tp. nonoBo

- nfCC'Hxrore nyurEpoE", rp. nonoao, o6n.
llt3roxrTgn:

TtProsxqe, Yn. 
-PaxoBcxx" l&l

KONIIqECTBEHO . CTOTHOCTHA CMETKA

EA. qeHa

A IB.
(6e3

lrc)

O6qa q€Ha B

rB. (6€3 IAC)

HanPaBa Ha naMnex rcna3 c

, nonaaaxe spexa Augst 6mm noxpHB BKn

, MOHrax abnoox 3a3eMxren - L 63 x 63 r 6 -

a IOHrax ha xanbl nPbr ti=lr. HaA

l,l uoHrax Ha LED ocaerFrenHo rino c nypa

x r.oHrax Ha LED oclerltTenHo mno c nypa

t. raohrax xa LED ocrerltYenHo rnno c nypa

lforesr'

,7)



)1,

' 
rP' Ilonoso, eua

apu:xa c OIIPP igl+2020r., npnopxrerHa oc 3: "PerloHanHa o6pa3o'arenHa xHQpacrpyKrypa"'

npoqeAypaBGl6RFoPool.3.oo2..noAxpena3anpooec,oHanHxTey'{xnxl4aaPeny6nxra6unraprn

nfCC "HxKora nyutxapoB", rp. nonoBo,

O6err: o6n. TuproBxqe, yn. "PaKoBcKx" Nel, KB.

t 29, YnH xA.Ns57649.503.2302.3

floAo6err 4:

BL3noxxren:

Caxupaxe tr o6xoengare xa CrPaAa 3a

o6q€crBeHo xpareHe - cronoBa, rtu I'IFCC

"Hrxona flyurrapoa", rP' nonoBo

nfCC "Hxxona rlyuxapoe", rp. llonoao, o6n.

Trproarqe, yn. "Paxoecrr" l&1

ffiAcMETKA
qACT APXHTEKTYPA

No no pea AeiHocru

EA.

MnPl(

a

Konx,{ectBo
o6qo aa

crpaAaYa

EA. qexa

6 nB.
(6e3

fllc)

O6qa qexa a

ne. (6e: AflC)

I 2 J 4 6

1

Pa3BanFHe Ha cbu.lecrByBaqa rporoapHa

HacTltnxa 11 30 1.34 15.14

2 l4gKon c 6arep Ha rpaHcnopT 1,i 10.20 32. 13

3 H3Bo3aaBe Ha 3eMHx Macx 13.20 578 76 30

Koopax 3a uJaxra 12 90 14 42 186 02

ApMxpo8Ka 8235 KI 30 0o t3z 45.60

6 ApMhpoBxa 8420 (i 218 00 152 331 36

7 6eroH C 8/10 (Knac B10) 1.10 I to lJ 127 .85

I 6eroH C 28/35 (Knac B35) 2.60 137.65 357 89

OopareH Hacrn rpouieHoKaMeHHa Opaxqrn c
ynnbTHnaaHe s20 148 46

10 Bt3craHoBrBaHe Ha rporoapHa HacrBn€ 10 00 23 91 239 10

11

TpyHAxpaHe c anKxAeH rpylrA 11 3aMa3aaHe c
quMeHro-nncbeeH pa3rEop Ha pa3(pxra

aou$oosxa 6p 65 00 11 11 722.15

o5l{( 2181.0{r

YnpaBhren:
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EBPOnEt4Ct(tl CblO3
EBPOnEttCXt OOlt[ 3A
PENiOHANHO P€AlfIhE

Partel I

OEIIIH 3AAbJIXEH}Ifl

r{r.1. EEHEOHUHEHTbT e ,a.JrbxeH aa n3nrtIHH flpoerra Ha cBo,l co6creeua

orroBopnocr H B cborBercrBHe c HeroBoro Otr.ucaslae, csabpxarrto ce e llpnaoxexxe Aot

AoroBop4 c oure.u H3nbJIHeHHe Ha npeaBHAeHI{re B Hero Ire {, KaKTo n aa I{3rIon3Ba

uHBecTI{Ul{rTa no npeaHa3HaqeHHe.

qn.2. (1) EEHEOHUI4EHT"bT ce 3a,{6rlxaBa.ua clra3Ba pasnopea6are na

.ueficrrarqoro 3al(ouoaareJlcrBo, orHacf,ulo ce ao yflpaBneHl{fio H H3nEJIHeHHero Ha

flpoerra, Brc'rroqureJrno 3al(oHoaareJlcrBoto s o6racrra Ha .[bpxaBHI'ITe noMolru,

Bb3raraHeTo Ha o6qecTBeHu noprqftH, ocHrypflBaHeTo Ha paBHI,r Br3MoxHocTlI H olra3BaHero

Ha oKoJrHaTa cpeAa.

(2) Koraro 6enerlrqxenmr ce rBrBa H a,qMlrulrcrparop Ha AtpxaBHa nouout, toft e

ant)KeH aa ocnrypH cna3BaHETo Ha rrpHJroxl r{l{, pexHM 3a alpxIlBHHTe noMoulu, xaKTo I'l:

l) .[a nosrara fi cna3Ba HaufioHanxoro Ir eBponeftcxo 3al(oHoaareJlcrBo s o6aacrra xa

.ilbpxaBHHTe noMotllH;

2) .[a nonraaa yBeaoMireuue 3a HiMepeHI,Iero cH aa rlpeao€TaBrr .rrpxaBua noMolq;

3) B cryraft, qe ArpxaBHara noMorrl noa;lexa ua uorntlnrauut, .qa He flpeaocraB,

arpxalHara noMout, aor(aro ne 6r.ue anr[opunpaH or Mlrslrcrtpa ua t[anaxcure :a

peueHaero na Kouucurr4 qe noMollTa e ctBMecrllMa;

4) ,{a crr.nacyea npe.uBapuTenHo c Mr{Hucrtpa na Sunauclrre nnaxupaHara ax,pxaBHa

rroMorrl, Koraro rs nofla,qa B o6xsaTa Ha rpynoBo ocso6orqaBaHe;

5) ,I[a cnaana crpr,rrTHo orrpeaeJreHr{Te cpoxoBe 3a npeAocraBrHe Ha .qoII}JIHI{TeJIHa

uur[opruaqar or Konaucasra u ga ua$opuupa rrucMeHo MHHI,Icrtpa Ha $r,rHatrcuTe

rrpu orxa3 Aa rrpeAocras, aorrGJrHr,rreJrHa rrnrfoprr,rarlur;

6) ,{a npure,ue nJraHupauara floMoul B cto'rBercrBue c npeAroxeHuTe or MHHHcrrpa Ha

r[u xaacr.t re uepxu;

7) B cafiai Ha noMout e o6xBara Ha rpynoBo ocgo6ox,(asaue r4ru rar(aB4 rio.4ne)Kaua

Ha yBe,qoMrBaHe, aa ocHrypn r3nL[EeHr,rETo Ha MtpKaTa Ha paSHI{I{e noanoMaraHe

Ha HHAHBH.uyaneH npoeKT 6eg orrcrouegue or HaqHHq uo xoftto e ctnlzrcyBaua c

Murrracrbpa ua $uxanclrre uJltt rar$o e umxt[nuupana a oao6pena or Kouucurra;

O6ttllt yc-toBxr Ktfi nomrop rr !pa.(oer!sr8e 8s ocaBLruaulra oBlrancoBr noirou no(]II .Pariro||!l B pacrcr- 201+2020 r.
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ESPOnE[Ct01CUO3
EBPOOEnCXX OOHA XA

PEIYO|IANHO PA3AI/iILIE

8) .Il,a ny6nuryaa nu$opr,rauur Ha cBorlra Hnrepxer crpauuqa B TpH.uHeBeH cpox or

npeaocraBflHero Ha aEp)I(aBIra roMolq, nonq,{arna g o6xBara Ha rpyfloBo

ocno6or<aaeage;

9) .{a llnrlopullpa M}rHHcTbpa na r}nuancnre B cpoK.4o lpH AHfi oT npeaocTaBsHero Ha

Bcrl(a noMolrl, lona,qarla s o6xaata Ha MUI{uMuInHara noMotrl;

l0)Aa aoau lt noaaapxa co6crseH perucrtp Ha alpxaBHuTe noMotqa H Ha

MHHHMaJIHI{Te noMouIH, Karo oTroBap, 3a aocroBepHocTTa Ha.qaHHuTe B Trx' u np

floficltBaHe aa ocHrypffBa rocrsn Ha npe.qcraBrflen Ha MHHHcrbpa Ha (DlHaHcBTe fi

apyrH KoMneTeHTHH opraHH;

l1),(g ynpaxxeBa KoHTpon 3a crla3Bafie Ha MepKHTe H ycroBH-flra IIpH I(oHTo floMolrrra e

fipuera 3a crBMecrlMa - rpyloBo ocgo6o](4aBaxe HnH ycnylu or o6u

ITKOHOMIiqeCKIT UHTepeC;

12).I[a no.qAtpxa Kafiaqr,lrer x uttQopuupauocr orHocHo rlpaBHnara no atpxrlaHlire

rroMor[r{,Btul. oorleHl.re Ha [epcoHana;

l3).{a npeaupseiae .ueficteuc 3a Bs3crtluoBcBanero Ha HerlpaBoMepHo [perocraBeHa

noMorq, B cayuafi ue Ml{Ht{crbpa ua $lruancure r/uar'r EK IIocraHoBH pelrleHl'te 3a

TOBA;

l4).(a ctxpaxeaa aol(yMearauufiTa oruocuo cxeMl{re 3a rlpeaocraeeHa a}pxaBHa [oMoIrI

3a flepxo.q or l0 roausu.

tll.3(l) EEHEOI4UI'IEHTGT Moxe ,ua H3nbrIHH aeftxocTu're no rpoerra ctc

co6crleuu pecypclr l-r cpe.qcrB€t I,IJIH rrpe3 [or3Bane pecypctlTe Ha BIHITIHH H3[aJIHHTeJIH.

(2) B cryvafi, qe EEHETDHIIHEHTaT norl3Ba pecypcHre Ha BbHIIIHI,I H3IILJIHIITeTIL

3a H3[]JrHeHHe na .(eisocrute no flpoelcTa, toft e a.rcxex Aa npoBexaa npouea]?I,t aa nr6op

Ha H3nBJIHIareJII no npoerTa gb racHo Aeficmaulo'ro npaBo Ha Csto:a n 6tnrapcroro

3aKoHoaarencrBo, BKrIor{HTeJrHo, Ho He cilt'ao: 3alcoHa ta o6qecreeHure nopr.nc, H

loa3arouoBnTe HopMaTHBHH aifloBe no rrprnaraHero uy unraflMC Ns i l8 ot 20 rrtafi 2014 n.

3a ycnoBxf,Ta peaa 3a onpeaeJrrxe Ha E3rrHrHETeJr or crpaHa xa 6enet[uqraenrr xa

6egsrgnresaHa $uuancoaa floMorrl or Enponeftcxr,u r[ou4 :a peruoHaJrHo pa3Burue,

Esponeficxu.r coulraJreH <[oa4, Koxesuoxnne $on4, Enponeftcxu.a Sona sa Mopcro 4eno H

O6urf, yc.roaBa rLM,[omEoD tr operoarssrEe rr 6ctaLavcu[r OullrllcoB! troiaorl [o(XI -Pcarolla E pqeiE" 201+m20 r.
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EBPOnETICI{H Ctto3
EBFOnehC.rq ooHA 3A
PETXoITANFlo PA3Al,tTNE

plr6apcrBo, OfiHaHcoru.fl MexaHr{gbM xa Euponeficroro l,trouoMaqecxo flpocrpaucrBo H

Hoprexxur Sruancou uexanrsuu,

(3) Pa:xo4ure ca aefiHosrare rro poeKTa ce cqfirar 3a aortycruMll axo orroBapflT Ha

r.{3acrcaxuf,rq cEuracHo qn.7 u qr.9 or IIMC }lb I 19/20.05.2014 r. ga flpxeMaHe Ha

Haqr,roHaJrHH npaBuna 3a ,4ofiysruMocr Ha pa3xo,uure no OneparuBrlllre nporpaMl{,

crr[rnaxcapaxu or Enponeftcrur $onu aa per[oHaJluo pa3BHTHe, Enponeficrile coqrlirJreH

tfong, Kox*aorxrr Qong na EC n Eaponeficxur Qoru sa Mopcr<o .rlerro Il px6apmno, aa

{unaxcoeara paura: 2014-2020 r. u Hacoxure 3a KaHAH,rIarcrBaHe no crorBerHara

flpoueaypa 3a npeAocraBrHe xa 6egsrgr4eg.(Ha tfuuancoaa noraoul.

Il1.4. EEHEOLIIIHEHTIT H3nuIHrBa IIpo€Kra c npHcbrlara rpnx4 etlerrasnoct,

flpo3paqHocr H lo6pocbBecrHocr, B csorBercreue c xafi-.uo6ptrre fipalcrllrt B c]orBerHara

o6racr a B cborBercrBxe c AoroBopa 3a npeAocraBrHe na B@II lr sacrorrqure O6utu

ycnoBulr. 3a ragN qer EEHEOHIII,IEHTLT Mo6a.:rxsupa Bcnqn{ $r.ruancottt, qoBerrKLI tl

MarepHaJrHH pecypcn, xeo6xoauutt 3a lrf,,'IocrHoro H3nbJIHeHHe ria flpoercra, ctruIacHo

yKa3aHoro s OnHcaHugro na flpoema (flpsaoxenne Arru .{oroeopa).

I{r.5(1). O,Horuernsra r'rexay YO sa OIIPP u EEHEOHIIHEHTA ce ypexrar

cbrJrarcHo HacrorulHTe o6rqH ycroeuc xtu 
"(ororop4 

H HeroBHTe npl,lJioxeHHr, 3a BceKLl

npoeKr.

(2) EEHEOI4UHEHTAT H3nbrrHrBa 3a,[brDr(eHuJrra cs caMocrosreJlno ]uru

ctBMecrrro c e.qlrH HJrr,r floBeqe naprH6opr{, :u(o TaruBa ca [ocoqeHH B onHcaHlreTo Ha

flpoerra (flpn,ror(en e Artu,{oroaopa) u.{oroeopa.

9rI.6(1). Oruouenusra ne:rcay EEHE<DHUI4EHTA u [apruEopHre ce ype]K.qar ct,c

cnopa3yMeHHe 3a flaprHbopcrso a cso6oIeH rercr. flpra npoMrHa Ha aexjrapupaHH

o6ctorrerctnq EEHEOHUHEHT'bT e amxeu aa yBeaoMu YO ua OIIPP.

(2) EEHEOHIIHEHTTT e ornoBopeH npea VO na OIIPP 3a ,reficrBnrra Ha

IIapTHbOpr4Te H BbHr[HHTe H3[brHr{TeJrH npn E3[snHeHHe Ha npOeKTa" qPe3 [OeMaHe 3a

co6ctseHa cMerra Ha BcHt{Kr.r pHcKoBe, BKJrroqurenHo He.(onycrr{Mu pa3xo.au u $nnaHcoen

Koperqrru, 3a cMsrKa Ha 6esgrevesAHara $uxaucona nououl or 6rc.qxera Ha rrpoer{Ta.

O6rus yc-roB[r Krn jlorosop !a ,tpcrosra8ttla rla 6a3abtMatln, Q*rsrcoB! ttor,toq noOII -PerlorE s p4srar." 2014-2020 r.
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EBPONEhCKH C}IO3
EBPOflEiCXv @NA 3A
PETT'OHANHO PA38UlTXE

r{,r.7. flaprnropxte sa EEHEOlIIlHEHTAyvacrBar B H3nbrIHeHHero Ha flpoeKra H

pa3xoll{Te, H3BBpUIeHLI OT TrX Ce [pl{3Ha8ar 3a aoflycrHMl{ H floarexar Ha aoKa3BaHe Ha

ctrrloro ocHoBarrne, Kajffo pa3xo.uure, HaIIpaBeHI4 or EEHEOHIIIIEHTA.

9rr.8. EEHEOHUHEHTLT rapanrnpa Ir3rIlJIHeHHEro Ha ycnoBfif,ra no Pasaera I, II,

IIL IV, V, VL VII, , IX Xry, XV, XIV, r XVII or BcHrtxH HeroBH rlaprxbopx, H a3rllrlueHue

fla ycnoa sra sa PagAer I, II, I[ ry, V,VI, XIV u XVII or BcHrIKtl HeroBtl I{3nrrIHHrerIH H

Hoca orroBopHocr npe.u YO xa OIIPP ga aeftcrBnrra HM, qPe3 floeMaue sa co6crseHa cn srra

Ha Egrrrr1u puc6oBe, BKJrroqHTeJrHo naneaepr,lQuuupaullTe pa3xoar'r rto fipoercra rrn

HaJroxeHHTe tlunaucoen Kopexuuu rtM 6esoter4eg.qxara tlunaucoaa IroMoul or 6rcaxera xa

npoeKra.

9r.9. EEHEOHIIHEHTIT e .ErbxeH aa rIpHBeAe B csorBercrBue c .{oroeopa

BC!.IIIKI,I I,IHCTP}'KIIHH, YKA3AHI,tfl, NPABI{NA g APITU B61?ElxHI{ AKTOBE' KOI'TO CC IIPHJIATAT B

opraHu3aurrrra xa EEHEOHUHEHTA, ramo u npu ueo6xo,4tMocr: .(a H3MeHr 11 aorIHIBa

HAJIHTIHHTE TAKHBA C UCN CTOTBETCTBI,TE C IPHJIOXHMHTE IPABHJTA gA EC U HAqI,IOHAJIHOM

3al(oHo.4aTeJrcrBo .

rfu.10. SEHEOHUHEHTAT e orroBopeH sa nepuQuraqarra (o4o6praane) ua

prrixo,quTe rro flpoeKra, npn cla3BaHe sa r{acr II or Yxasanuc na Mtlnucrepcrao na

Quiraxcnre .{H<D Nq 02 or 01.07.2014 r. ornocso ceput$rauupaxe Ha pasxolure no

Oneparuann nporpaMlr, cR$uHaHcHpaHI,t or Eaponeficxar Qong :a perxoHanHo pa3B[TI{e,

Esponeficrur coquaJreH Qona, Koxeuouuur rfoag, Hxnusarnrata 3a Mnarexra 3aerocr H

OoxAa :a eaponeficro noafloMarate ua nafi-xyx.uaeEnTe ce ruua Ha EBpoleficrlm c]to3 3a

$unancosara pavra 2014-2020 r., xouro ce EpeAocraBflr na EEHE<DHUHEHTA

(Ilpu.noxexue H ru'r .(oronopa).

tln.11(l). flpeau uaerpumaHe Ha rnalqaHe rbM H3nbrrHr.rrer,EEHEOHUHEHTtT e

AJr6x(eH Aa r{3B6prrIH ntJrHa AOHpreHTaJrHa rrpoBepra, a KoraTo e rrpunoxr.rMo: u npoBepr(a Ha

Mrcro, 3a yAocroBeprBaHe Lr3BtpgrBaHero Ha 3af,Begl,tre 3a larqare Aefinocrn, ta 6tza

crutmqeHsr 4oroBop na BEHEOH(I.IEHTAo H3nrJrHure./.1fi, ulutm gpyru flpr.rJroxnMu

aoKyMeIrTH.

(2) Bctra AoKyMeHraJrHa irpoBepr(a H [poBepKa Ha Mrcro saAtJrxrareJrr{o

AOr(yr{eHTr4paT H aoRa3aTencTBo 3a n3BLprrreHaTa npoBepKa ce ctxpaHrBa

O6urn ycroeur rru lorosop 3a lperocrrBa{a lrs 6erBLtHalaHa OlrtlrncoBa noxoul [oon .P€rxoxr a poaraaf,- 201+2020 r.
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EBPOnEttCKl4 CbrO3
EBPOnEilcxv OOHA 3A
PETTOHANIO P€A!flYE

BEHEOHIIHEHTA r cporor 3 rorsss, crlurauo or 31 aerervnpu cnea rlpe,ualaue rGM

EepOneficxara KoMHcH51 Ha OKOHqaTeJIHLtTe AoKyMeHTn IIo IIpHKIInTIBaHSTO Ha OIPP 2014-

2020 r.

qn.l2(l). Bts ocuoBa Ht pe3yJlrarure or ,uoxyr'reaTarlHara poBepl(a,

EEHEOI4IIHEHTbT asrorBr .uotsra,E 3& aoxpeHrarHa lrpoBepra.

(2),{oruraaure or II3B}pIIIeHH AolqrlteHTzrnuu rIpoBepKH ce flpe/IocraBf,T xa YO na

OIIPP npu [oHcI(BaHe.

k.l3(l). 3a nccxa rpoBept(a Ha Mrcro EEHEOHIIHEHTbT asroras .uornaa or

[poBepKa Ha Mccro.

(2) .{oxnaanre or rIpoBepK[I Ha Mflcro ce npe.uocraBflr xa YO ua OIIPP npu

IIOHCKBAHE.

(3) EEHE@I,IIIHEHTIT ce 3a,{bJlxasa aa H3BbpIrIBa IIepHoaI qHE rpoBepxri Ha

Mlcro B paMKr{Te Ha 5-ro.uuurHl.t, nepnoA Ha ycrofirnaocr, cr lacHo yKa3aHI't, Ha yO Ha

OIIPP.

Ilr.l4. EEHEOHUHEHTbT rpeaocraB,I na YO sa OIIPP, B prMKHre Ha

Me)ft.4xHHrrre oTqeTr 3a Harrpea],K, uut[oprrrauHr 3a HanpaBeHHTe I(oHcTaTaugg npu

x3BbpuJMHeTO Ha [pOBepKHTe Ha MfCm, 3a OTrIpaBeHUTe KIM I,I3[BJ]HHTe,.q flpeflopaxl{ H 3a

T'XHOTO I,I3NIJIHEHHC.

9n.15. IIpu npoBepKLI Ha Mficro or crpaHa na YO na OIIPP, CeprxSHuHparIIH,

oprax, O4arnne opran, Erponeficrara cMgrHa [IUIar& opraHn na Eeponeficrara KoMucHr,

.I[nperulre ,,3auurra Ha $IrHaHcoBH [Hrepecu ua Enponeftcrul crto3", MBP (AOKOC) u

.qpyrir HarIHoHarHu o,anrHr{ I.I KoHrponHll opTaxuEEHEOHIIHEHTaT ce sa,uBJlxaBa .qa

ocHrypH [ptrcrcrBHETo na csoft npe.qcraBr.rreJr, KaKro H ra ocarypH: aocrGn ao [oMeIrIeHI,Ifl,

nperneA Ha aoKyMeHrr.r, yaocToBepcBauu HanpaBeHHTe pa3xoal,I B paMKHTe Ha

flpe,uocraBeHara Eesrrrues,qHa $uHaircoaa noMoul, KaKTo H BcrxarBa apyra ax$oprvaqur,

cBlp3ana c H3nbrHenflero Ha npoeKra H 3a.EbJrxeHurra My Eo Hacrosuure O6uu ycnoBlrfl H

crurro.reirar,floroaop.

9a.i6. flpoermr, H3n6JrHrB:rH crruracHo cxirroqeHu .(oronop 3a flp€AocraBflHe Ha

6esar:nresaHa tlanancona rroMoul, rroanexH Ha 3aarJrxxTeJrHa [poBepKa Ha Mccro or YO aa

OIIPP sa.ft-r-,ra.nt<o eAHH rrBT 3a rreplroAa or 5 (net) roausu cJreA r,r3BrprxBaHe Ha

- 
K""'*uiPicrex

06ur ycloonr rux .i[oroEop 3a [praocrrBrda [a 6erEilirgItir +HarraroBr nomoE noOB .Perf,oxs s prslt *' 20 l+2020 r.
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EBPOnEHCXI,T ClrO3
EBPOnEiC|(X @+trl3A
PE TYOHATIIIO FA3AI4'HE

oKoHqaTeJrHoTo nnaIIIaHe no .IlofoBopa c qen [poBepKa Ha (DIBHqecKoTo cbcTo.flHHe Ha

o6eKrHTe Ha nHrepBenult g cflul3Bausro Ha H3IlcxBaHI'ffiTa Ha' .71 or PernaMeHr (EC)

Ns1303/2013 r. Ha EBponeficlcux naprlaMeHr.

9.:.1 7. EEH EOHUH EH'flbTcega,qurxara.ilacbxpaH, Ba, ocHrypsBa u

npeaocraBrnpunoucl(Baneor YO na OIIPP, CepruQHquparrlHropfttn, Ognuluxopran,

Erponeficrara cMgrHa naJlaraopraHrHaEaponeftcxararoMl'tcnrl, Auperuur ,,3artlura

rar[unaxcoeu HHrepecu ua Etponeficxns cato3", MBP (AOKOC) u apyru HaqHoHIlJlHH

OAI{THH H I(OHTpOIHI'I OpfttHIl BCI'IIIKH AoI(yIlreHTI{ 3a npOeKTHTe' 3a nepHo.4 OT TpX TOAHHH'

cqHraHo ot 31 gexeuepa cnea npe.qaBaHertv Eeponeficrara KoMrrcllfl Ha oKoHrIareJIHHTe

AoKJ .TeHTH no npnKnroqBaxero Ha OfiPP 2014-2020 r.Tosa cpoxcenpeKrcBa B

cnyrafiiraCr1e6nr,tnpotleAypHHIIrnoHaAIexH0060CHoBulHoHcKaHeoTcTpaHauaEBponeficxarar

oMI{Cltr.

I{:t.18. EEHEOHI-IHEHTIT .tlerrapupa cBoero carrlacne KoMlrereHrrlutr oprau no

rp xo,uHre (no uecroperucrpaun fla EEHEOI4UHEHTA) .qa npe4ocraBrl lrHoopMauur 3a

Hero Ha YO na OIIPP u/aau Ceprr.r$r,rqnpaqu, opran npl'r flol{crBulHecrfJlacHo

llpn.roxexue H-Lcru .I{oroeopa.

r{:r.19. flpn peaJIH3HpaHe Ha cBoure npaBoMoulHs yO Ha OEPP s

EEHEOI4UHEHTTT cuassat r3acl(eaHurrra 3:I 3arqHra Ha rluqHHre aaHHE, cao6pa3Ho

pa:nopea6ure Ha npano)rr{Moro eBponeficl(o H Haq oHaJIHo 3arono,4areJlcrBo.

r{r.20. (1) YO na OIIPP HMa npago ra.qaBa yxa3ang, sa EEHEOHLIHEHTA ets

Bpb3ra c fi3ntJrHeHue Ha flpoerra Koltro ca 3aabJIxHTeJIItH sa EEHEOHIIHEHTA s

Hecrra3Banero r{M Moxe aa aoBeae go neneput[nuupare lrapa3xo.au, HaJlarauero Ha

r[uuanconu KopeKuHH rro AoroBopa 3a flpe.[ocrtrB,IHe Ha EOn u/ulu npercparrBaHe Ha

,{oroaopa. Yxa-:aH sra Morar Aa 6r4ar npegoc'raasHu xa EEHEOI4UHEHTA B ttHcMeH BHA

r.urH B eireKfpoHeH BHA, BKjrroqlrrenHo qpe3 eJrercrpoHHaTa clpaHHua Ha YO xa OIIPP.

(2)Ao 30 pa6orxu aHH or.uarara Ha cKrror{BaHe na,(ororopa 3a npeaocraBrHe Ha

6egsrgr4eglna Qauancoea noraoq YO Ha OIIPP opraxlr3lrpa BrBexaalqo o6yvexue sa

EEHEOHIII4EHTA sa HrnrmreHlre Ha [poeKTa, c H3KJrrorreHHe Ha crfrafiTe, B ronTo

EEHEOI4IIHEHTLT rspllvno e 3aflBHJr, qe HrMa .ua ce Bb3noJrsBa or r lr rrsuoxnocr. flpr

O6url ycrosnr rLu Aoromp 3a nperognEsBa Ba fetBL$rcuna ocrlcncoBa noiroul [ooll 
"PemoHra 

B porre** ml+2020 r.
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EBPONEIICKfi CbN3
EEPOnEnC$ OOHA 3A

PETYOHANHO PA3Al,lI1/lE

Heo6xoauMocr, o6nacrHnTe I,IHOopMauIioHHI'r ueHTpoBe rloarloMarar YO xa OIIPP n

H3ntJrHeHHero na raau aefinocr.

Pmuu II

3AAbJIXEHHE 3A TIPE.IOCTABflHE HA I,IHOOPMAIIHfl. OHHAHCOBII H

TEXHHIIECKH OTTIETH

r*r.21. EEHEOHUHEHTAT e,&nbxeH aa npe.uocraBl{ Ha yO Ha OIIPP ralr'ura xa

nnUaTa, yrraJrgoMorqeglt OT Hero, u xa CeprU$uqupaglgc opraH, IIuIaTa neo$xOAuua

raui[opraaurr 3a H3nBJIHeHIlero ua flpoema, B yra3au or rE( cpox'

rln.22. B clyrafi ve YO sa OIIPP Il3BlpruBa reKyula snn nocJIeABaIrIa oueHxa Ha

rpo€Kra, EEHEOHUHEHTIT ce 3aabnxaBa aa nPe.uocraBll na VO na OfIPP x/r.nu na

nrarlara" yntnHoMolrlex or Hem, ufrlara aoI(yMeHTaqHc rrs rEn$opuauur, rosto 6a

cnoMorHaJra 3a ycnellHoTo npoB€x,llaHe Ha oueHl(aTaa KaI(TO H Aa My npeaocraBH npaBa 3a

aocrbn, npeaelraeuu e v.n.97.

tln.23. IIpu x3B6puIBaHe Ha oueHra (nrrpeuna HnH BbHurHa) Ha fl3flrrHenuero Ha

IlpoeKra or eaHa or crpaHHTe no AoroBop4 crpaHar4 H3BbpItrHJIa OIIeHKaTa, rlpeaocraa,

ronre or .{orraaa sa oqeHxara Ha apyrara crpaua.

tlr.24(l). EEHEOHIIHEHTAT ce :aautxasa .4a H3rorB, IlrecrMeceqgu I'r ro.qHuIHE

TexHr{qecM oTqgrs 3a HarIpeArKa,Me)IqfiHHr TexHHqecr}I orrlsrH Ir oKoHqaTeneH

TexHHqecKH orqer, Korl.ro ce no[bJlBar al{percrHo s I'ICYH 2020. Texnuqecrl{Te orqerlt

tpr6na 4a cr4rpxar nurna unSopMauut 3a Bcuql(lt acnerrn Ha H3rIbJI[eHnero 3a onucmrllf,

nepuo.(.

(2) MexarHuure s oKoHqarerHufr rexur,rqecKlr ofieru ce noirbJlBar KbM HcKalIe 3a

MC)Iq4I,THHO/OKOHTIATCTHO TIJTAIIIAHE U CC NPH.qPYxIIIBAT OT KOtt 
' 

HA ,UOKYMEHTUTE, IOKA3BArIIH

pearHoTo H3nurHeHlre Ha.qefiHocT[Te, 3a rolrTo ce }{cKa B]3cTaHoBflBaHe Ha cpeacTBa 3a

c6oTBeTHr,r, oTqeTeH fiepuoa.

(3) Hcxaauera 3a Me)r(Ar{HHo r{ oKoHrrareJrHo [naulaHe ce npl!/tpyxaBar or t[unaucoa

ri rexHHqecKu orqer, KoHTo ce [onrJrBar aHpercrHo s HCYH 2020. Oraernure

pa3xoaoonpaBAaTenHr-i aoKyMeHTn ce onHcBaT oTAenHo r(aTo ce oTHacrT K3M croTBeTr{oTo

6rcqxerno uepo. Crcauupaxo ftonae Ha pa3xoAoonpaBAareJrHu, AorqnaeHr, r(arro !r

ctorBerHrrre nJrarexHn Hapex.qauufl u EaHxoeu s3BJreqeHus, Kar(m H ocraHaJrlrre

O6ttl[ ycroaxtr h'LH .loroEop 3s npa,losraBrHe H! 6.BBrB$.atHa oxl|aHcoBa norrour nooll .ParuoEn B prcrsa" 201+20?0 r.
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EBPOnEiiCtU CUO3
EBPOfiEiCIol OOHII 3A

P€O1ORANHO PAJBI4TfiE

AOKyMeHTH, r.rMaIqH oTHOUJeHHe KtM H3BEpUIeHI'iC pfi|XO,U Ce IIPHKaqMT KAM CbOTBgTHfiC

pa3xo.UoonpaBAareneH .[oKylt{eHr B I4CyH 2020.

gn.25.EexetfuuHeHTET Ce 3aAsJrXaBa aa flo,uAbpxa OTAenHa e[CTeMa 3a orr{eTHOCr no

ql.24x or.qeasl1 cMerKu sa acrxa t[opnaa Ha nOAKpe[a ($egsrSMerAxfi cpe.qCTBA HarpaAH!

BE3CTaHOBHMa nOMOrrI H ot{HaHcoBI,I HHCTpyt(eHTIt, Hlrr't KoM6ItHaII[' OT TnX) B CTOTBBICTBHe

c.ur.37 $ 8 ra qn.66 or PerIaMeHr 1303/2013 r., axo flo npoeKra e or[ycHaro ral(oBa

r[unaucnpaue.

9,'r.26. Axo EEHEOHIII4EHTbT ue npe4craaH Ha yO Ha OIIPP oKoHqarenen

TexHHqecKH oTqeT Ao xpafinur cp616, [ocoqeH a.{OrOsopa, H He npeAocraBl{ npHeMJIHBU }I

AOCTaTsqHO apryMeHTHpaHH OogcHenEg 3a rrpHqriHrrTe, rropa,uH KOuTO He e B CBCTOTHUe [a

HslEJrrrH ToBa cH 3aAaJIxeHEe, rO YO ua OfIPP MOxe Aa iIpeIQaTH Hn1t p tBang .(OrOnop4 r

cboTBeTcTBHe c qr.69, KaKro H aa a3ficKa BpbIrIaHe Ha r'r3nnareHrrTe cwH.

Parae,r III

OTTOBOPHOCT

qrr.27(1). YO na OIIPP He orroBap.ff 3a rrlerH !rm,r IIoHeceH]r Bpe.rIH or flepcoHarla Hrlll

r.{MyrqecrBoro Ha EEHEOHUHEHTAIIo BpeMe Ha Ir3rIlJIHeHHero Ha npoeKra HrIu (aro

nocneaHEa oT Hero,

(2) EEHEOI4UHEHTbT He Moxe Aa EcI(a npoMnHa Ha bloaxera Ha npo€Kra rlrI

/lpyrlt B AoBe rIJIaIrIaHn 3a KOMneHCEpaHe Ha raKaBa uleTa ITJIII Bp€Aa.

qr.28(l). BEHEOHIII,IEHTtT noeua q-snara orroBopHocr KbM rperu nuua, B roBa

TTI,ICJIO H OTTOBOPHOCT 3A BPC.qH OT BCf,I(AKbB XAPEICTEP, NOHECEHT OT TC3U JII IIA IIO BPEMC HA

I,t3nlJIHeHHe Ha nPOeKTa EJIH KaTO nOCrIeAIrUa OT HerO.

(2) YO na OIIPP ne HocI{ orroBopnocr, npou3Tuqallara or HcI(oBe HnH )raJI6H

BcreacrBr{e HapyueHr{e Ha HopMaTHBHH It3lrcKBtlHH' or crpEula sa BEHEOHIIHEHTA'

HCTOBNTC CJIY)|(I,ITENH HNH NITUA" IIOAIII{HCHH $A HCNOBI,ITE CIYXHTE'I{, I{NH B PC3YJITAT HA

Hapy[reHHe Ha rrpaBaTa Ha TpeTH nlrqa.

r{n.29 (1) B cayrafi qe rpu npoBepKa Ha rlpoB€aeHHre or BEHEOI4IIHEHTA

[poqerypl{ 3a Br3raraHe Ha o6rqec,eeHr.r rroprrrru HnH nplr u3nBJIHeHuero Ha AoroBopl 3a

o6rqecrBegu nop6r{Ka YO ua OIIPP, Ceprrat[uuraparqqrr opraH, HauuoHaJrHHTe o.qtrTrpaufl

O6ux yc-roollr h-Er Ioromp !r npcrlocEarDa lls Ee3eltMctaHa ollllatlcoa! ItoMou noO[I -Parxor{ a pasniJr- 201+2020 r.
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EEP0nEtiCKtl CllO3
E8POnETC{X OOIIA 3A
PEiI4OBAnHO PA3Sr,lTl,lE

H r(oHTponHH opraHr{, EBponeficrara rounclu, Enponeficrata cryx6a 3a 6op6a c }I3MaMure,

,.(uperqur ,,3aux'ra ua tf auaxconnre EHrepecu xa EaponeEcxtlr cuo: (A<DKOC)" npu

MBP,Enponeftcr(ara cMerHa na.rara slw BIHIIIHH o.uzropn ycraroBsr roxtfuurr ua

HHTepecH, xopynuHoHHH npaKTI,IKH HnH HApy reHUC A HepeaHocTH Ha Ha[uoHarHoTo t',t/ant',t

erponeftcroro 3a(ouo.rlareJlcrBo, orroBopHocr no ro3l{,I[oronop HocI{ e,ugHcrBego H caMo

EEHEOI,IUHEHTIT, arflroq reruo qpe3 xeeeprt[nuapaue Hapa3xoAu Hrlr HaJiarage Ha

r[nnaucorlr Kopexux]r ntpxy 6roaxeta Ha flpoelcr4 flperparf,Bar{e I, fi pa3BaJUIHe Ha

Hacrorrrtxfl .(oronop.

(2) Cturoro ce orHac, s B cnftau Ha [poBepKlt or xr6poeuure opraHfi 3a

Sn:arecroro H3nlJiHeHHe l.l,rtt cacrosHHero lra HHBecrHullrra IIo BpeMe Ha u3nbJlHeHrIero

Ha flpoeKta l{nt{ B cpox or 5 roauxu, cqI{TaH or rcBrpuiBaHe Ha oxoHqarenHoro rlnauaHe or

VO na OIIPP rnu BEHEOHIIHEHTA.

qn.30. EEHEOIAUHEHTTT floeMa urrara orroBopHocr 3a u3BrpureHo 3MeHeHHe

Ha npoeKra 3a xoero HtMa ctrJlacue or YO na OIIPP, .rpea neaepu$uuupane Ha pa3xorll

HJrr,r HararaHe xa tpnnarcoeu KopeKqr.t[ atpxy 6to.uxera Ha npoelcr4 rlpeKparrBaHe HnH

pa3BzrrcHe Ha Hacroau[is .{ororop.

Pasge,r IV

KOHOJI}IKT HA HHTEPECH H I(OAEKC 3A ETHTIHO NOBE.IEHHE

tla.3l(l). HsnHrxsBaftKr Aefisocrure no rosg .{orouop, EEHEOHIIHEHT}T n

HeroBlrre cJryxrrrenu cneaBa,Ea cna3Bar onpe,ueneHn H3flcrBaurrr, cB6p3aHH c xon$nurr ua

HHTepecu H Ko.qeKc 3a eTrrqHo noBeaeHlre.

(2) EEHEOHIIHEHT6T e anBxeu aa cna3Ba ,r3HcKBaHHrra sa O6uure HacoI(H 3a

lrg6crsaue Ha roxt}rnrr Ha r,rHTepecn no cMaclJia xa.u.57 or Pemar"resr (EC, Enparou) No

966/2012 r. H 3a cna3mlre npnHunrra Ha 6e3npncrpacrHocr H He3aBIlcHMocr npld ynpaBneHue

Ha oneparfiBur,rre flporpiur,r, cr$anancupaun or Crpyrrypanre u Koxe:HoHun.fl $onqoae ua

EC ra na sn.32 ot ,{enerupax pernaMeHr Ns 126812012 r. Ha KoMucu.sra E .[a yBe.qoMr.r

sesa6anno YO xa OIIPP 3a BC6KH xoxtlrurr Ha HHTepecH, rofiro ce no.EBLr flo BpeMe Ha

r{3[BJrHeurrero Ha .[ororopa, HrE roraro e Hanr{qe Hecla3Baue Ha ruray3rrre 3a ETHqHo

noBe.[eHHe.

O6&x ycnoaxr l(DM.llorosop tr opcrofisa re ai fcasLtMtatHo oBHall(oE! noiao&r tloofl Jcmosr o pasr"*" 201+2020 r.
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EEPOnEHCKTI CllO3
EBPOnEHCT$4 OO,II 3A

PETHOBANHO PA3STTUE

qn.32. EEHEOHUI4EHTTT rpn6Ba .qa rpe.ulplieMe BcHqI { HeofxoalrMu Meplo{, 3a

Aa rrpeaoTBpaTH HnlI npeKparH BcrIKa c[rryaqlu, fiocTo Moxe aa KoMnpoMEIHpa

He3aBlrcHMoro fi o6ermsao lI3flHIHeHHe ira ,{oroaopa.

I{r.33. BEHEOHIII4EHTAT e Ar6xeH .Ua He AonycKa xox$lurr Ha uHrepecu np

lpoBexqqauero Ha npoqeAypHTe 3a Bb3rarase Ha o6ulec'rseHu noplqru 3a ,[efiHocrfiTe,

BrjrroqeHl,l B npoeKra.

tln.34. IIo cMHcbJIa Ha AoroBopa, xont[lurcr Ha uHTepecH e HaIHtIe npH Bb3HnKBaHe

Ha o6crorrercrBara, nocoqeHu e qn.57 or Peuauexr Ha Creeta (EO, Eeparou) Ne 96612012

orHocHo t[anaucoaure pasnopea6u, npunorfl{Ml,t ga o6quc 6roaxet Ha EBpofleficKara

o6lrHocr u v.,r.32 ot.{,erer}rpaH pern.Meur Np 1268/2012 r. na KoutlcNgta.

tfu.35(1) EEHEOI4UHEHT'bT e alrxeH .qa He .qonycKa occulecrBrlBagero Ha

KopylrIHoHHH cxeMa n nparcrurl4 npt. B;3JlaraHero u npu la3narHeHaero ga oEqecraega

rropsrrxu u aefinocru, BKJItoqeHI,t B rlpoelcra.

(2) 3a ropynuuoHHl{ npaKTI.IKrI ce Ilpne[tar cbulo rara BcsKaKBH aefiffsus, np]t

r<ouro EEHETDHIIHEHT'bT ura srroE or HeroBnre H3nLJIHHTeJIH, nepcoHan, areHTH l'lllH

cnyxr-treJl npe,4noxu Ea jlaae, HrH ce cbulact! Aa npeAno)Iffi HnH ,(are, unlr Aa,qe Ha I(oero H

Ea 6uto nxue no.uryn, noaaprx, flapr, 3a 6laro4apnocr HnH KoMt cHoHHa I€To crnMyn HnH

Harpatra 3a roBA qe e Hartpaaur ultla ce e Bb3,qbpxan .4a HartpaBa aeftcrBae BBB Bpb3l(a c

.Il,orosopa, Hnr,r 3a roB4 .{e e 6Hr 6larocrnoxex H.'Iu He6rarocuoHeH KbM AaAeHo nuue BbB

Bpasra c .Il,orosopa c VO sa OtlPP.

9r.36(1). YO sa OIIPP cI{ 3ana3Ba npaBoro Aa ce yBepH, qe re3u MepKL ca

aaeKBarHH Ir Moxe aa r,r3HcKa npe.ulrpHeMaHeTo Ha aonlJIHI,rreJrHH MepKLI, :tKO TOB:I e

neo6xo,Euri,ro.

(2) BEHEOHIII4EHTbT rpe6ra aa HanpaBlt raxa, qe HeroBHre cnyxarenu,

Bl(JrrcqHTerHO H pEr(OBOAHHTe KaApH, He Ca IIOgTaBeHH B CHTyaqfir, KOf,TO MO,(e [a.UOBe.qe

go roarf.nurr Ha aHrepecu. EEHEOHUI,IEHTAT ce saaurxaBa aa cMeHH, Hega6aBlro r 6eg

KoMneHcauaff or YO Ha OflPP, sceru csoft cryxurer, KoftTo fracrBa B H3naJIHeHHero Ha

.[orouopa u e B Tat(aBa crrryaqur.

tl:r.37. EEHEOHUHEHT6T rpe6ra .ua ce Br3alpxa or BccKaKBr.r KoHraKrH, r(olrro

6uxa xonanpor.,rerl{pErnu HeroBara He3aBHcuMocr, I{JIH He3aBncuMocrra Ha flepcoHtu]a My.

O6.tlrl yc-loalr lllu ilomBop ts opc/loarrB{re {e 6ersLsMcl4[t oeHdxcosi noMor{ noOII -ParuoHs ryosruG" 201+m20 r.
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EBPOnEict0l CblO3
EBPO{rEHCI @rltr 3A

PEivOHAnTO PA38t4Tr4€

Aro BEHEOHUHEHTIT He roaarpxa raxaBa He3aBuurMocr, yO sa OIiPP Moxe aa

neaepu$uuupa pa3xoatr arfir aa naloxu SuuancoBtr KopeKrHI'I uJutru \a rIperparx

.{oroeopa.

tin.38(l). EEHEOHUHEHTAT rps6sa Aa AeficrBa BBB BceKH e.quH MoMeHr rroflrrHo fi

6esnpncrpacrno B cborBercrBxe c flpaBrrJlara u/a.nu roaerca 3a eruqHo lroBeaeHue, KaKTo H

,ua c[a3Ba floro6agarrla Aucr(perHocr. Tofi rpr6a4 B qacrgocr, Aa ce Bt3Aapxa or BcffKaKBIl

ny6.nr.ruu H3EBJreHr,rt 868 Bpr3ra c flpoelffa ]InH ycryrure! HanpaBeHH 6e: npe.4aapnreluoro

nrrcMego cl racae na YO na OflPP, xarro H or aflm)xupase c peftnocr, Kouro B.,IH3ar B

pa3p* c6c 3a.utrxeHfl-rra My rtu YO Ha OIPP no ,{,oroaopa.

(2) EEHEOHUHEHTIT He rps6Ba aa aurallorpa YO sa OIIPP tlo KzlKEBro H aa e

nauls 6e: npe,EBapuTeflHoro My nlrcMeuo crnlacue a rpr6s4 roraro roBa ce Hanara" aa

l{3ncHn ToBa cBoe 3aarrxeHEe [peA TperH JIHua.

i{1.39. EEHEOHUHEHT}T HJrMa npaBo .rla H3B:Iuqa [pflKa ErI Henprt(a lr3ro/Ia or

Kar(BHTo ll .qa 6ruo Br3Harpax,ueHu, 3a fipaBa, napl{qHlr Bt3rarpax.ueHlrfl, HnH KoMttcHoHHH

868 BpA3Ka C TIaTeHTOBaH Hjrlr sarrIHTeH aprr{(yn, I{nn npouec, I,l3[oJI3BtlH nPH I{nH 3a uenlrre

ua .(oronopa ura rrpoerffa" 6es npearaprrernoro rrucMeHo ctrrlacue na YO na OflPP.

rla.40. EEHEOHUHEHTAT r HeroBure cJIyxHre.rIH rpr6na ta 3ana3rr

npoQecuona,:ua raftxa no BpeMe Ha H3flaJIHeHHe xa .flororopa, rarTo H cnea

npuK;troqBanero uy. B rarr,r Bpa3r(a, ocBeH c fipeaBaplrrennoro nHcMeHo cbnlacae na VO na

OIIPP, xr.rro EEHEOHIIHEHTbT, xuro Ha3HaqeHI rr Hnx aHr&MpaH or Hero rtepcoHuul,

rpe6ra aa fipe.uaBar Ha Koero H .qa 6nno t[uluvecro HJrLt ropHArlqecxo JIHIIe

roxtlnaeaunalna xxt}opr'rauur, xorro raM e 6ula pa:xputa UJIH xorro ca orrpr.L'In, Karro H

.4a. npaBflT o6qecTBeHo IocTorHHe nxoopr,raqus orHocHo npenopsKare, HanpzrBeHH no

BpeMe Ha HJra Karo p*yJITar or r.I3n6JrHexr.rero na .{orosopa. Ocnex roaa, re ne rpx6ea 4a

roJr3Bar B yrqbpE ua VO aa OIIPP r.rnSopuauuflra, Korro M e 6rna IIpe/IocraBeH4 H l(o.Ero

e pe3yJITaT oT npor{BaHr.rrT4 TecToBeTe }I I{3cJIeaBagHrr4 npoBeAeHn rro BPeMe Ha H 3a

rrenr{Te Ha n3rrbJrxenne aa .{ororopa.

tln.41(l) HsnbnireHusro na ,I[oronopa xe rpr6aa .[a BoJrH ao xeoEsqafisu

I(OMePCITIIJUTH pIL3XOAH.

O6url' yq-roast Kbu ioroEop 3a r|petocrrBr{e Ba 6aasr,3iratAHr OsHaHcoBa no}roq nooll -ParxoEr B pacrer- 20t+2020 r.
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ESPOnEfiC(H CUO3
ESPOnE CXy OOIIA3A

P€ ORANHO PA3BI4IYE

(2) Heo6ruafixn roMepcuanru pa3xo.(l{ ca KoMHoroHHH, r(oI,ITo He ca ynoMexarr B

.{orosopa ruru He rlpoll3Jrn3ar or [paBoMepHo cKJIIoqeH aoroBop BrB Bpr3ta c H3nLJrHeHHero

Ha HacrotlIlur, roMHcHoHHI,I, KotITo He ca ttJIareH]I B 3turHa na geftcrenrerno rr3B6pnreHa

ycJlyr4 KoMI{CAOHHU, t 3rIJIaTeHU Ha nOJI} taTeJt C HerCHa CaMOJTHTTHOCT, HJrH KOMHCHOHH}r,

H3IUIATEHH XA EEHEOHIIHEHTA.

(3)Axo ce nosBf,r KoMepcHaJrHu pa3xoau to a*2, VO ra OIIPP nMa fipaBo aa

HHHUHHPA NPOITCAYPA 3A YCTAI{OB'BAHC HA HCPEAHOCT HJIIN H3MAMA C IIOCJIE.qHIIA PA3BAJI'IHC

ua.{orosopa nlutu ttputarute ua rpuuaucora KopeKu}r, B pa3Mep ao ueruc prBMep Ha

ornycuarara <f rEHaHcoM rroarperra.

9:r.42( I ). flpu noucrnaaeEEHEOHIIHEHTtT rprEaa aa npe.uocraBu Ha yO Ha

OIIPP yaocroeeprBarqu aoKa3areJlcrBa BrB Bpr3xa € ycnoBuflra" npI,I KoI{To ce H3nHIHrBa

.I[orooopa, npu crra3BaHe aa parnopea6nre Ha aefictsauoro 6urapcxo 3al(oHo.EareJlcrBo.

(2) YO ua OI1PP uoxe Aa [poBeAe BcBrrKH aoK]MeHranHI{ npoBeprlr, Koaro cqrra 3a

ueo6xo.uttux, 3a aa HaMepu .qoKa3arencrBa n cayraft, qe I{Ma noao3peHue:a Heo6aqafiHu

r(oMepcr{a,lrHr{ paSxoaH.

{,r.43. I,Isucraaxuxra sa Kon0axrr Ha HHTepec[ H t(oaexc 3a erHqHo IroBe.EeHHe ce

npunarar rro HarrHH, xoftro ire Hapy[laBa HMneparuBHure parnopeg6H Ha aeficrsauoro

6r,rrapcro u enponefi cro 3aroHo.qareJrcrBo,

parau V

NOBEPI{TEJIHOCT

tln.44(l). flpu cnassaxe na pasnopelSute na Pa:aer XIV, yO xa OIIPP, ruuar4

y[]JrHoMoqeHE or Hero, n BEHEOHIIHEHTAT ce 3a,arnxarar aa 3ana3rr

noBepr{TerHocrra Ha BcHrrK!{ rrpeaocraBe}ru Aory[{eHTB, lrrrlopuauur }rnn apyru

Marepuanfi, 3a cpofi He no-MElJrKo or 3 (rpu) roar{Hr{, crruTaHo or 3l .uexertupr caea

npe.uaBi[re rcsu Enponeficrara KoMr,rcn.s Ha oroHrrarerHxTe ,tlorylvreHTu tio npuxrloqMHero

sa OflPP.

(2) Eaponeftcxara KoMlrcI,I, HMa npaBo Ha AocTErr Ao Bcr{qrlr loKyrr(eHTr,t,

[peAocTaBeHn Ha nHrIaTa" nocoqeHH no-rope, KaTo cIIa3Ba caIqHTe I,I3HcrBaHna 3

noBepa'reJrHocT.

O6qB lc-rosxc l,''Be jlor'osop:is rrpeiosraBBxe Ha 6flsE3vai.lHs +xHeBcoBs flonoul nooll .Pcrxol|x B paars/$" 301+2020 r.
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EEPOUEHCKI4 CllO3
EEPOnEirCrIl 00lrA 3A

PEIYOHAIIHO PI38/iTHE

r{n.45. EEHE@I4IIIIEHTAT ynanHoMoulaBa YO sa OflPP, nauuoHrlJlHt{re

oaHrHpautH opraxu, EtponeftcKara xoi,ll{cug, Erponeficrara clyx6a :a 6op6a c H3MaMHre'

Enponeficrara cuerua IIaJIara fi BrHIuHrre oauropu aa ny6lurynar HeroBoro

HaHMeHOBAHHe H aApec, HaHMeHOBaHrero Ha npoeKTa H pa3Mepa Ha npeAocTaBeHara

Eessrauergna t[HHaHcoBa noMolrl,

i{.n.46. IIpn peirJrH3HpaHe Ha cBoHTe rrpaBoMorrlHr YO ua OIIPP, y[snHoMouIeHHTe

or Hero luua u EEHE<DI,IIIHEHT'bT ca .q.nExHH aa cnanmT H3I c(BaHl{rra 3a 3alII'Ira Ha

JiHqHHre AanHN cro6pasHo pa3nqpeAfiuTe Ha [pHro)10{MOTo eBpofleftcKo H HaIIHoHaJIHo

3aI(OHOAaTeJICTBO.

Parge,r Vl

IIONYJI.fl PIT3HPAHE HA CbOIIHAHCHPAHETO, MEPKH 3A HHOOPMAIII{fl

I,I KOMYHHKAIIH.fl

h.47. EEHEOHIIHEHT"bT ce 3a,qrnxaBa Aa rpe[rpl{eMe gcuqrn xeo6xo.4}tMr'r

crbrrra 3a noflyn pu3l.IpaHe xa r[am4 qe [poeKTLT ce cttlnnancupa or Eapoueficxxr Qoru

3a pergog6JlHo pa3BHTEe. flpeAnpxe,ure 3a ra3g qeJI uepxu rpr6ra.Ea ca cao6pa?eHg 6:bc

caorBerHuTe npaBHJIa sa uu$opullpane, KoM)'HHRaIIEfl Ir peKJIaM4 npeABHAeHH n u.rr.l 15 $ 4

or Perraueur 1303/20t3 r. u s 'rr.3, qr.4, .rn.5 n flpNloxenue II or Peraauent ga

u3rrrrHeHue (EC) Ne 821/2014 xa Kouucnrra.

9.,:.48(l). EEHEOI4IIHEHTbT sa,nuxNreaHo lrocoqBa t[uxancorne rplluoc Ha

Enponeficrue rfonA sa penroHanHo pa3Burfle! npeaocraaeH vpe: Oneparasna rlporpaMa

,,Peruoslr B pacrex" 2014-2020 r. r raatfoplraauuffTa" npe,uocraltHa Ha ueJleBara rpyfia flo

flpoerra, B cBor{Te Mer{qIuHHH H rorullrHt rexx}rlrecxu orqerx, BbB BcrrarbB BH.u

aoryMeHTr.r, cBrp3atur c r{3n6JlHeH}iETo Ha npoeKra H npr Bc rIKIt KoHTai(TH c Me.qHHTe. Tofi

rpr6ea 4a r,r3rroJr3Ba Jrororo na EC H Jrororo na Oneparnrira nporpaMa ,,Peruouu a pactex"

2014-2020 r.

(2) Bcgra ny6,nurauxr, HanpaBeHa ot EEHEOHIIHEHTA, e Ka(Baro s aa 6vno

Qoprr,ta u B r(aKBoro H ra e cpercrBo 3a MacoBa rnQopuauan, B Toea qHcJIo Ia n Hnreprer,

rpr6na ga crgrpxa cJreAHoro 3It BJreHre:

O6uru yc,rost|r KLu ,rlloroBop 3s npeil{rcriEcBa lra 6srBLrmellxr Srxrf,mBs l|oirou troOII -Pcrf,oHr B poc, e,r- Zll+mm r.
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EEPOnETICKH ClrO3
EAPOnEitOM rDOlrA 3A

PETXOHANHO PA3AIIHE

"Tosu doxyuetm e cusdadex s pcLtrKume Ha npoe*m ", xo mo ce

ocbulecmst*a c Quxaucoeama nodxpena xa Onepamuena npozpturu ,,Pezuoxu s pacmex,c"

2014-2020 2., ctQutaucupaua om Eapone cKuu cbto3 upes Eapone cxua Sonl ru

pezuoHarHo pasaumua 4ntama on zoaopvocm 3a ctdtpucaxuemo na nyfnuxa4uama ce Hocu

om <Hallvrenoaauue na EexeSuque*ma> u npu HuKaxeu o6cmonmelcmea te ,uowe da ce

cquma, ve mosu doxTuenm ompagfrea ofu4uanuomo cmaHoeuule ua Eepone cxut cws u

Vnpaetnoat4ut opza a OIIPP 2014-20202."

I{n.49. Bcexa unr[opnaqrr, rpercraBeHa or EEHEOHIIHEHTA sa rout[epeuuur

uxlr ceMuHap, Ha nyEna.rua uau vear,rfina uaae4 tpa6na Aa KoHKperH3Ep4 .ie llpoerrtr e

nonfr[Jr crQuuaacupaxe or Eeponeficrur $on4 sa perronlrnno pa3BHTHe 'rpe: Ouepatnena

nporpana ,,Peruonu a pactex" ?014-2020 r.

Pasle-n VII

NPABO HA COECTBEHOCTMOJI3BAHE HA PE3YJITATHTE I{

UPI{,.4OBI{TI{TE AKTHBH

9a.50. flpaaoro Ha co6creeHocr, BxrrorrurenHo fipaBara Ha [HTeneKryarHa

co6crgenocr, Brpxy p*ynrarrrre or flpoerra, AoKJra,4HTe H rpyrr{ .qoryMeHtlr, cBrp3aH[ c

Hero, Karro I,I Brpxy npugo6ntrre arrLIBH, axo r.rMa raKHBa, BI3HHKBa za

EEHEOHIIHEHTA.

9n.51. HesaBrrclrMo or pasnope46ure na q.n.50 H rrpx crra3BaHe xa Pa:,uer V,

EEHEOI4UHEHTLT npe.uocraafl Ha yO Ha OIIPP, CepruQnunpauua opraH,

HarluoHaJrunre olxrrpartllr opranr, Enponeficrara KoMrcrrr, Erponeficrara cnyxEa sa

6op6a c u:urauure, Enponeficrara cMerHa rraflara n BrHruHr.t o.(HTopH npaBoro ,ua s3nor3Bar

ceoGoalro u cto6paauo o6xBara Ha nposeprara Bcr{qKH aoKyr,renTu, cBbp3aHu c rrpoeKra,

He3aBr,rcuMo ot $opuara urtl, xaro Bceru ot rp< ua6poeuure opraHn uMa rrpaBo .qa ce [o3oBe

ua .rn.97.

r-Lr.52(l) B nepuog or 5 (uer) ToAHHH cne.u HsBbptrrBaHe Ha oroHqarelrHoro rurarqaHe

no .{orosopa 3a [peaocraBflHe na E<Dfl HJru B nepuo.ua or BpeMe, onpe.qenet B npaBurara 3a

ArpxaBHa novou (axo e npuroxurr,ro), EEHEOHUHEHTbTe .u/rbxeH aa a3n6rHrBa

e.urroBpeMeHHo cJleaHr,rTe 3a.4bJIxeHHr:

06urtl yc.toB}lt L'Lu.loroBop 3s nperocrassr€ B. 6ersE3M(Ltnr OxllallcoBs fio*oul no0tl -PGrfloHB B pacTs/$- ml4-2020 ..
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PETHOHH B PACTEX

l. aa ne nperparf,Ba uns npeMecrBa .uefinocrra cH u3BrH flporpaMHu, pafton na OflPP,

ocBeH c u3pHqHoro oao6peHue ua YO ua OIIPP;

2, aa ge flpoMeHc co6crBeHocrra r.L.ru B,rrareHuero ga o6errure Ha HHBecrHqH, no

npoer(rd, c r(oero ce aaBa Ha aa,qeHo rtproBcKo .[pyxecrBo u.nrny6rxunonpaana

opraHrr3arls, He[paBoMepHo nperlMyrrlecTBo;

3. Aa ne H3BrprrrBa 3Haqr4TeJIHa npoMrHa, Hotro 3acfra ecrecrBoro, [p€aHa3HaqeHnero,

rleJrr.rre nJIr.IycJIoBHrra 3a u3narlgegue u xogro 6H AoBeJIa Ao noAKolaBageHa nefisure

nrpBoHaqaIJrHH ueJrH.

(2) flpu noucxnaHe or crpaua Ha yO Ha OHPP, BEHEOI4IIHEHTbT aexrapHpa rre

He ca HIUIHUe o6ctogrercrsara no a.l.l.

(3) YO sa OIIPP, Cepru$Erlrrpaquflr oprau, Oanrnurr opraH u Esponeficxara

KoMucH, r.rMar npaBo B flep]roA or 5 (ner) roArlHr.r cneA [r3BapurBaHe Ha oxoHr{arerHoro

nnallaHe rro ,{ororopa Aa rrpoBeprBar H3rrLrrHenrero Ha 3a,(bJrxeHarra Ha

EEHEOHIIHEHTA no a:r.l Karo ce cqHra, qe ce rro3oBaBar r,a'uul..97.

(4) yO sa OIIPP lrMa rrpaBo aa npornacn 3a HeperHocra Hapyuieuul Ha

3a.rrbjrxeHnflra xa EEHE<DHI-(HEHTA no a1.1, ga KouroHaJrara rf uHaucosa ropexuua. B

cryvaft, ue cyrlrr{Te Ha HaJrorKeHHTe $uxaucoru Koper(uxu ca Beqe rrJrareHu Ha

BEHEOHUHEHTA, te ce cqrrrar 3a HenpaBoMepno rurarenn claiu cbrnacHo ,fi.71 or

PeraaueHr J',/! I 3 03/201 3 r.

(5) EEHEOHIII4EHTTT e .qnlxeg aa BG3craHoBr.r cyrrure Ha HenpaloMepno

nirareHure pa3xo.uu no a.n.4 no pe.{a xa Pa3aer XVIIL

(6) A:raaeu 1,3, 4 u 5 He ce npunarar no orHorrreHne Ha rrpuHoc 3a r{Jrn or

tfnnaucoau HHcrpyr(eHTr,t rrJru npn o6crraaHe Ha Hecrcrorrernocr Ha EEHEOHUHEHTA,

I(O'ITO HE E C H3MAMHA IICJI.

(7) Cporur no a:r.l cnnpa Aa reqe apu HHfiqfiHpaHe ua ctAe6nx nnn

aIMUHHCTpaTIBHT.T npoUe.Uypu, CBbp3aHH c fipoeKra, ao B.Iu{3aHe B c}ura Ha csoTBeTHr.r, aKT.

Cpomr no ar.l ce yAanxasa c BpeMero. npe3 Koero e rrpo.rllJixnna cr4e6aara ulu

a,4t{HHHCTpaTHBHaTa IIpOqeA}?a ,UO AeHt Ha BJIH3aHe B CuJra Ha aifla.

O6uln yclos]rr KbM JoroBop !s nPerocraBa[a tls 6erBL]$ertll! O ErBcoBa l|o$out noon.PerxoH[ a pocre,l- 201+1020 r.

EBPONElilcKH CLIO3
EBPon€ioor ooHI3A
PEr6O.tAIi{ PA3BhlrE
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EBPOnErrCK,r ClO3
EBPOnEiCXy oOHA 3A
PEruOHANI1o PA3AKTI,iE

Parae.rr VIII

IT3MEHEHI{E HA AOIOBOPA

I{,r.53. Bcsxartrx rrpoMenra B Te(cra ua ,(oronopa, BKJIIoTII{TeJIHo Ha rlpuJloxeHarra

K6M Hero, ce npaBnr B rrHcMeHa QopMa nocpeacrBoM:

I . yae4ou;reHne or EEHEOHI-IHEHTA;

2. yresorruenre or EEHEOHIIHEHTA, ugncrsaqooAo6peaxe or YO na OfIPP;

3. crcnroqsaue Ha aontJrHHreJrHocrropa3yMeHfie (auerc),

9n.54. I,buesesrrero Ha ,{oroaopa rre Moxe aa fiMa 3a p*ynrar HapyuIIrBaHe Ha

npHHunna Ha paBxonocraBenocr c.qpyru 6eire$xquesnt sa OIIPP 2014-2020 r. I{ He Moxe

aa 3acrra ocHoBHaTa ueJr Ha llpo€rra.

9.n.55. IIpu nntur{upaHe Ha Ir3MeHeHIre or crpaHa sa EEHEOHIIHEHTA no .rn.53,

r.3, uooie4nxer tpe6na .ua npeacraBr{ nlicMeHo ucKaue 3a H3MeHeHI,Ie Ha BHI,IMaHugro na VO

sa OIIPP He no-KbcHo or e,4HH Mece[ npegu rrpe,aBr{,ueHara .[ara Ha BJIu3aHe B cl{Jta Ha

AOIEJTHHTeIHOTO Cnope]yrr{eHHe, OCBeH aKO Ca HaJIXUe H3BbHpeAHL O6CrOrtenCrSa,

HarrexHo o6ocHosauu or EEHEOHIIHEHTA n npaerra or YO na OflPP.

r{.n.56. Ilucr*reno cr racue ga VO ua OIPP qpes rloarlucBaue Ha ,qonbJlHurerHo

c[op*yMenue (axexc) :a4raxlTenHo cneaBa ,4a e Hanuue B cneanxre cnyqau:

(l)Ilpu npouena B rpaBHr.r, craryr ua BEHEOHI{HEHTA/IIAPTHbOPA;

(2)flpn npourna B cpoxa 3a Hslrlxexue ua .{oroeopa;

(3) Koraro rrpoMrHara e cB6p3axa c npouexa n Erogxera Ha [poerra;

(4) Koraro [poMrHara e cBtp3aua c H3MeHeHHe Ha .EefiHocr r,rrr AeftHocrn no

npoerr4 o[ucau]r nla @opuyrupa 3a Kau.qn.(arcrBafle - Hepzr3.aenxa uacr or.{oroaopa sa

rrpeAocraBrHe sa E<D[I lr a cryrafi, qe roBa He 3acrparlJaBa flocrnrauero sa o6uara r
cneqa$u.rrara qer Ha npoerTa ul:aru aolin Eo no-e$eKfliBnoro uM r,r3rrlJrueHqe H

.uorrpuHacr 3a [ocruragero Ha 3zuloxeHlne uu.raxaropu/aeftHocru H ycrofiruaocrra na

flpoercr4 a r{MeHHo:

a) ornaaase ua.(efinocr o [poeKTa;

6) ao6asrfle na Aeftrocr n/unu no.qaeftnocr no [poer$a;

n) paruruprnaHe na o6xsa'ra Ha cbuecrByBar[a ,uefixocr rialx noAAeftgocr no

npoeKra.

Obtllc ycroBll, Ktn .[oaoan p tr tpclo(rrarnc rli 6caaG3iicttca Orlatcosa conour noo[| .PerEoBf, B prcrrx. 201+2020 r.
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EBPOnEiitcKl,l CblO3
EBPOfl€iCt& @0rA 3A
PETI,{OTANHO PA3El,lTL'E

tln.57 EEHEOHIII4EHTAT e JlrBxeH /ra yBe.qoMrBa YOua OIIPP 3a BcsrrKu

IIpoMeHr.r no aoroBopn, cKIrcrreHH C Ii3II]JIHETeI[ Ha OEUIeCTBeHH nop6r{Kg, KaTO

AonycTr,rMocTra Ha [poMeHHTe rqe 6r.ue npoBeprBaHa npH rrpoBepra Ha r{cKaHe 3a [JraIrIaHe

no pe.q, olpe.qeneH c yl(asaHHf Ha PBKoEo.qi{Ten ua YO xa OflPP.

9.lr.58. flponeau s 6ro4lcera ra.{oroaop4 Bo.EeEIH ao rrpeBurlaBaHe Ha cpeAcrBara

no 6rcAxgrnn nepa, 3:t KoHTo uMa orpaHuqeH[t s Hacorure 3a KaH.ua.uarcrBarreno

cloTBerHara flpoue.uypa 3a [peAocraBrHe Ha 6egsrgMegaHa $HHaHcoBa rroMol[, ce noeMar

Karo co6crBeH rrpr.ruoc Ha EEHEOHIII4EHTA.

9.n.59. flpouennte n,(oroaopa He Morar na nMar 3a uen Hnr{ pe3ynrar BHacrHe Ha

r{3MeHeHE a,{ororopa, xonro 6uxa EocraaliJr}t noA Brnpoc peurenuero 3a orrrycraue Ha

6egsb3MesAHa tluuancona noMorrl HJrr,r 6nxa 6nln B flporuBopeqr,re c paBHonocraBeHoro

TperHpaHe Ha KaH.uH.EarHTe.

Pag.ler IX

IPEXBbPJLflHE HA nPABA H 3AA6JI]I{EH[g rIO AOTOBOPA

tlr.60. flparara r{ 3a,[LirxeHurra no,{oroeopa He Morar aa 6r,uar flpexBbpn Hrr r,rJru

Ba3rarauu Ha rpera crpaHa no Karcr,BTo r.r .(a 6ltno gaqrn, 6e: npe.tlBapurenHoro nHcMeHo

ca racHe ua VO sa OflPP.

Pasge.r X

IIEPHOA 3A II3NbJIHEHIIE, YAbJDtr{ABAHE, CIHPAHE, H3BbHPE.4HH

OECTOflTEJICTBA I{ KPAEH CPOK HA 
"UOTOBOPA

IIa.6I.BEHEOHUHEHTAT e ArrrxeH sa uHSopurpa nesa6aeuo YO aa OflPP :a

Br3HHr(BaHero Ha BcflKar(BH o6croarelcre4 Kolrro 6r{xa MoHrH aa nofip€qar u:r!r Aa :a6asgt

H3nr:rHeHuero na ,I[oroeopa c orJre,q rrpeAorBparrB,luero HM qpe3 ue,recto6parnoro tr,ry

H3MCHEHHE.

Ha.62flepuo4rr Ha rr3nurHeHue Ha AoroBopa e flocoqeH a rpaQnxa Ha npoeKra -
Hepa3AejiHa qaCT OT [poeKrHOTo npe.[roxerlHe /Tlpn.,ro?menue A rcuu .[ororopa/.

(2) BEHEOHIIHEHTIT uoxe Aa noncxa yauxasaue Ha nep o.qa 3a H3ntJrHeHfiero

xa .{oroeop4 Ho He no-K6cno or I (earan) lreceu irpeAfl HeroBoro H3THqaHe H npri yclroBne,

O6uu yc-roaur LaM AotoBop !l npeaoarsasxe 81 6.3sL3|,.1tHa tlcHaHcoBr lroMotrl ,tmJI Jcasgrrti o prgl"a'ml+2fr10 r.
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EBPOnEiC&l CbrO3
ESPOnErCrOl OOltA 3A

PETHOHAIII]O P^3AEIYE

qe cporoT He r{uru3a r,t3BBH nepuo.Ea Ha.qofiycrirMocr Ha pa3xoAure- or 01.01.2014 r. ao

31.12.2023 r. Hcxanero 3a yAurxaBaue rprr6Ba aa 6l4e ruortnapaxo E npr.EpyxeHo or

BcHqr(H .qor(a3areJrcrBa 3a HaJlurruero Ha o6crorrencrBara, orrHcaHH r .ur.56, neo6xoar,tull ga

B3eMaHe Ha perxeHHe 3a H3MeHeHr.re Ha .IloroBopa.

U,r.63(l) H:nutsesrgto Ha.(oroBopa Moxe.ua 6EAe BpeMeHHo crIp.sHo H3rIrJro flJrr,r 3a

o[PeaeJreHa aeftHocT lr.nn noaqefiuocT Ha npoema ro [Hr{uraTr{Ba Ha EeHeoHuHeHra HnH

YO aa OIIPP, ar(o BL3Hr,rKHar H3B!Hpe.(Hr o6crof,TencrBa H3BIH BoJrrra Ha crpaHure no

.{oroBopa, Kouro Br3npenflTcrBar r,r3nrJlHeHnero aJIII ro npasrr rpyAno HJu, pllcroBar{o.

(2) ,,H:arupe4uo o6crorrencrBo" e Bcrxa He[pe.uBr IeHa r.r3BbHpe.uHa curla\us unr

cr6urue H3B5H KoH'rpona H BoJrrra r{a crpaHxre} KoflTo npeqr,I Ha l(ofrTo u ga 6u,ro or rfrx Aa

H3rIbIH-SBa Hfr(Oe OT CBOr{Te AOTOBOpHH 3aArJiXeHI.It, BE3HHKBaHeTO My rre MOXe Aa Ce

OTAAAC HA WI'C6JI I.IJI}I HCIIPEANANJTIIBOCT OT TSXHA CTPAHA (I{NH OT CTPAHA HA TCXHI,T

H3nbJlHHTeJrH, [pe,ucraBurenu rrnu cJryxuTenu), xe e nrsuoxxo ,ua 6r,ue npe,qBH.qeHa trpu

cna3mse Ha npuHuula Ha .uo6pocrBecrHocrra H ce o(axe HerrpeononnMa. ,{eSerru e

o6opyasaaero vnr Malep aillTe, r.rJrll 3arclcHeHtrJr B npeaocrasrHero r,rM Ha pa3rroJroxeHHe,

Tpy.qoBH cfiopoBe HJrH crarrru se rrorat Aa 6rAar I,t3noJI3BaHH 3:t no3oBaBaHe Ha I{3BaHpe.qHa

caTyaqn.fl. Haxo* cr:paxa He r{oca orroBopHocr 3a Hapy[reHr{e Ha HeftH!{Te AoroBopHn

3albJrxeHn , axo e 6ura BbsnpenflTcrBaHa aa ru r,r3[aJIHtBa 3apa,qlr HllJrnrrae Ha r,r3BtHpeaHa

cHTyaiIH, u3BtH BOJUITa Ha CTpaHHTe.

(3) Crpafiara, r.r3npaaeHa rrper r,l3BbHpe.uH a cwrya\nf,, nnQopMxpa rpymra crpaHa

He3a6a3HO, KaTO nOCOqBa eCTeCTBOT0, Bepor:rHaTa IpOAHI]iGTeJIHOCT I,I Ipe.UBI{JII,IMI{Te

flocne.qrruu or npo6reua, H npe.uttplreMa BcHqKH Meprr, 3a cBexAaHe Ao MuHrrM)&4 Ha

eBeHTyanHs Bpeafi.

(4) Crpauar4 Ha Korro crauar H3BecrHr4 HsBrHpeaHHTe o6cmcrersrBa no a.t.2,

cneaBa .ua nolrcKa oT apyraTa clpaHa c6rJracue sa BpeMeHHo cfl,rpage Ha a3nHiHeHIreTo r(aTo

npe.[craBr ru,nara neo6xoAllMa r{H$opMaur, B cpox Ao l0 (ascer; KaJreH.uapHH AHu or

Aarara Ha y3HaBaHe ga n3BBHpeAHrre o6cro.sreacrsa,

(5) npu HaJrr,rr{He Ha H3BEHpeAHr.r o6crorrencrBa no ar.2 ecqra or srpasaTe Moxe Aa

ce no3oBe Ha Trx H Ia noucKa npeKpaTf,Bage Ha .IloroBopa B caoTEETcTBIre c .rn.68.

O6qfi yotosxr Kbu;loroEop 3a IlpeaocrrBBH€ lla 6stBLriretue O{lllrcosa noirou nooll -PamoHfl r tqcreJ(. 201+2020 r.
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EEPOftErlCKH CUO3
EBPOnEiCTg OOHA 3A
PEflOHAIIHO P^3AHIXE

(6) Aro .{oromprr xe 6rAe rrp€KpareH, EEHEOHIIHEHTLT e Amxex Aa HarrpaBu

Heo6xo,urMoro, 3a Aa cBeAe Ao MHHHM],]u cpoKa Ha crr paHe Ha H3[bJrHeHHero H Aa ro

argo6noru BeAHara uIoM o6croflTencrBara [o3BoJrrr roBa, Karo He3a6aBHo yeegoran YO na

OIIPP ra resu cBoH .EefisrBHr.

rfu.64. B crfrafr, qe r,r3rrtrrHexlrsro Ha aoroBopa HJrr{ HeroBa.racr e 6uro cnp.sHo,

cpoKaT 3a Hsrr6JrHeHlre ce yAbnxaBa c nepHoA, PaBeH Ha neprroAa Ha BpeMeHHoTo cnPlpaHe.

rlr.65(1). B c:ryuaure no .rn.86 H ,$1.136 or Peuanaenr (EC) Ns1303/2013 r. Ha

Erponeficxa.r naprraMeHr, 3a'4brxeHHcra na YO na OfIPP xlu BEHE@HIIHEHTA sa

BCHqKr. HeH3B6prxeHU nJraUIaHUf, nO AOTOBOpa Ce [OraCrBaT, KaTO AOTOBOpET ce rrpeKparrBa

Ha ocHoBaHr,re rrJr.Tl or Hacrocqure O6qr,r ycJroBxr.

(2) BEHEOHIIHEHTBT HocH pacr(a or rreHaBpeMeHHoro rrpeAcraBrHe Ha Bcr(aHu.fl

3a BE3craHoBrBaHe Ha pa3xoAuTe. yO Ha OflPP yBeAoM.flBa B rrHcMeH B]rA

BEHEOHIIHEHTA sa Hsrn.rauETo Ha cpoxa sa BHacrHe Ha Hcr(aue 3a oxoHqareJrHo rrraulaue

no .i[oroaopa.

t{n.66(l). Cporur xa roroBopa 3airoqBa.qa reqe or.Earara Ha noa[HcBaHero My r,r

H3THrra CnOAaBaHe Ha HCKaHe 3a OKOHqaTeJTHO nnar{aHe.

(2) B cpoxa no a.n.l n B paMrnre sa 5 ro.qusu, cr{uraHo or H3BtpEBaHero Ha

oKoHqareJrHoro rrJraruage rru EEHE<DHIII4EHTA, YO sa OtlPP, Cepru0uqnpa'qr,rrr

oprax, Ogurxnrr oprax, Enponeficrara cMerua narara, opraHfi xa Esponeficrara KoMHcr{fl,

.I[xperunr ,,3auxra na tpunaxcoau Hrrepecu xa Eaponeftcrur crros", MBP (AOKOC) u

apyra HauHoHanHr o/InTHI{ H KoHTponHH opraHr{ H BbHrrrHH oal{ropH Morar,ua H3BEpuBar

BcrrzrxBl.r flpoBepxu r,r r cayrafi Ha ycraHoBeHr.r HapyureHufl rrnx HepeAHocru npu

H3ubJrHeHHero r.r:ru yc' oftvuno€Tla Ha npoerffa, uJrr,t npfi BG3JIaraHe HJrH H3nlJIHeHHe Ha

o6ulecrBeHfi nopbriKn no [poeKTa" ce flpsn.rar rsray3HTe xa PasAe:r III, XVII s XVIil

Parne,r XI

NPEKPATSBAHE HA /IOTOBOPA

41.67. Aro HrKofl or Crpaxure cquTa. qe ca uanaue o6croflTencrB4

Br3flpenrrcrBaqr{ eQerrunuoro rr3[uHeHne na .{oroeopa, To m cJ]eABa 4a ce o6rpue sa

OfEtf, ycJoaf,f, l.t Aomaop !e trpetocraBrrc sa 6a3aLtuauia Of,raumer noroot noOII 
'Pcrxo[.x 

B prcIt*' 2trt+2040 r.
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EBPOnE!iC(l,l CbO3
EBPoflEricxv ootu 3A

PEil4OtAnHO P 3SHThE

craercTBHe r(.bM .upyraTa cTpaHa. AKo cTpaH[Te He nocTHrHaT clopa3yMeHHe 3a

pa3peuaBaHe Ha npo6neMa, BcrKa or Trx l{Ma npaBo .qa npeKpaTI'I .fl,orosopa c .4Bylr(eceqHo

npeaH3Becrr{e, B rrHcMeHa (bopMa.

9.rr.68.YO Ha OIPP Moxe aa npexParn ,I[oroeopa 6es npe.uuaeecrue u 6et Ea

Hsruartra KaIGITTO L Aa 6HnO O6e3ESteHHr, Koraro:

r.1 .EEHEOHIII{EHTAT He H3nIJIHE, 6el oqroeauue' 3a'qbrlxnrenHo yKa3arlHe,

or[paBeHo or YO sa OIIPP uau Hrl(oe or 3a,rHIxeHI{flTa cH rlo npoeKrq ,(ororopa u/rlu

npunoxeHurra KbM Trx H He npe.ucraBu 3aaoBoJIHTenHo o6ccHeuHe n cpor or 5 (ner)

pa6ornu rHH cJler floJlyqaoaaero Ha nlrcMeHo yBeaoMneHue, Koero aa yAol'reraopu YO na

OIIPP;

I.2.EEHE<DHI-IHEHT"bT ll3ttaaHe B Hecrcro,rreJlHocr lltvt ce Hiufipa B

npoH3Bo.ucTBo IIo nfi xBfiAaqHrl;

r.3. ynpasrnaau HnH rpe.qcraBJuleaq EEHEOHIIHEHTA e ocs;leH c BJlr3ra B cllJla

npncraa 3a nPecrbnJreHl,le, I,Ir'rH e I,I3B!pIIIHn atrMlHHCTpaTI'{BHO HapyUIeHLe' cBap3aHo c

npor[ecnoHaauara uy aefixocr, .IIH 11o Haarexeg pe.q e ycraHoBeHo octulecrBrBa1Ero Ha

HenpaBoMepHL Aefrc"rcul., 3aclraqs ifanancoaure HHrepecu Ha HaqHoHaJIeH 6ro,uxet ralt

6rcaxfi xa Eaponeficrure O6ulsocra, nnu sa BHHoBHo rexxo l{apylfieHne Ha

npotlecnoxaairnre ce 3a,qallxeHur, .qol(a3aflo no HaIL'IexeH peA;

T.4.BEHEOHII,HEHT'bT H3Bbplxfi npoMrHa B npaBHo-oprault3auuoHHara cu t[optta"

6es aa ),le.uolru YO sa OIIPP;

T.5.EEHE<DHIII{EHT}T, HeroB yiraJrHoMorrleH rrp€asraBfiren, prr(oBoaltreJl I{JIH

OTOpH3UpaH CJIyxHTeJI AeK[apapa HeBepHH Hr-IH He[bJIHH .UZIHHII BIB BpB3Ka C H3[6JIHeHHeTo

Ha rrpoerTa;

I.6.EEHEOHIIHEHTtT lrJllt IrKoHoMLrqecK{ oneparop, cBrp3an c rpoelcra' e

r,r3B6prxuJr HepeaHosr rrprr cKJrroqBanero ulntu I,I3nErHeHHero Ha Irpoerra unx ,{ororop4

r{nu npn npoBex,aauero Ha flpoqeaypa 3a Br3JIaraHe xa o6uecrseHa nop;qxa url

H3rrsJrHeHHe Ha aorosop ra o6uecrreHa floplr{Ka.

qr.69(l) flpn xeurnurneHlre Ha HrKoe or 3a[bJrxenutrTa or crpaHa Ha

EEHE@HUHEHTA, npu HeH3rtrrHeHHe Ha nperopbr<a" orrpaBeHa or YO ua OIIPP mH e

O6ltlll y&'!oaDr xr ,{oroBop ri trp.aosraarre Br oclar}irl1AEs ortr{llcoBr rtono|lr [0OII .Pcnroor E pasrcr" 70 !+m20 ..
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8ffiffi:
cryrafi xa ycrauoBeHa HepeAxocr,Y0 sa OIIPP Moxe Aa parBaJru .(oroaopa u ra noucra

,4o6ponoruo arscrauoBsBaHe Ha BcHqKH cpeAcrBa or EEHEOHUHEHTA.

(2) CreA u?ruqame Ha cpoKa sa go6poeolno Bt3craHoBrBaue YO sa OIIPP uua

npaBo ,ua Haqr{cJrrBa JruxBH aa sa6aaa nrpxy cpe4crnara no a:r.l .

tln.70. yO ua OIIPP Moxe.(a nperparrr HnH pa3BaJrH .{oroeopa 6e: npeAuaaecrre

flpH u3rlqane Ha cpoKa no u1.66, a,t.2 axo EEHEOHIII4EHTBT ne e H3nbJrHHJr Aeftsocr or

flpoerta finH He e npeacTaBI.tJI HcKaHe 3a oKoHrraTenr{o [JraI{aHe Ha pasxo.El,r.

tln.7l. B cnfralr Ha rrperparrBarre na,(oroaopa" c r,t3rJrrorreHxe Ha cnyqaure no

qn.69, EEHEOHUHEHTIT riMa rpaBo Aa [oJrylrr.t czuo rar(aBa qacr or 6egsrgr.{eg,uHara

Suuaxcoaa fioMorrl, Korro e nepu$r,ruupana flo fia,arexHH.fl peA r,r orroBap, Ha a3nLrlHeHara

qacT oT flpoeKr4 KaTo ce u3KJIIorIBaT pa3Xo.UI,tTe, CBbp3aHH C Terq4IlII aHrArfiMeHT]r, KOI,TTO

cae.asa ,qa 6raar H3rr6JrHeHH creA nperparcBauero na .{ororopa.

qn.72. B cnyrrau Ha rrelpaBoMepHo rro3oBaBafle aa qr.67 3a flpeKpar.flBaHe or crpaua

ua EEHETDHIIIEHTA r B cJryarar.rre, npe.4Bu.(egu e qr.68, YO na OIIPP Moxe ,ra H3r.rcra

Ba3craHoBrBaHe Ha BeHe rr3[JrareHuTe cyMH or 6esnr:ue:qnara t[axaricona noMorq 3ae.u,Ho c

A5JI)I(HMHTC JIHXBU 3A IICPflO.IIA OT AATATA HA H3BAPUICHO IIJIATIAHC AO IATATA HA

Ba3crauoBrBaHe, B caorBercrBue c pannoper6ure sa HarIHoHaJrHoro a eaponeficxoto

3aKOHO.(aTenCTBO.

I{tt.73, YO sa OIIPP HMa rrpaeo aa B3eMe npelrra3Hu MepKH, KoHTo ce u3passBar BbB

BpeMeHHo cnupaue Ha r;rarqalrtrra no ,{oronopa 6e3 npeau3Becrxe.

r{n.74. B cnfrafi,.re YO na OIIPP ycrauoBu ga6assHe B H3rrbJrHeHuero Ha npoeKTa

rllt4 Her,r3rrBJrrrenue na .qefigocruTe no 3&rroxeHgs rrrr,r ,{oronopa rpa$nr, (oero peaJrHo

3acTparuaBa u.fnocTHaTa peaJlu3auHfl Ha [poeKTa. T, HMa npaBo e.4HocTparrHo Aa [petQaTH

,{oroaopa caea u3HcKBaHe Ha crasoBurqe or BEHEOHIIHEHTA.

Pagaen XII

.{onycTrrMocT HA PA3XOAII

9:r.75. Ees.ua rporuBopeqlr ua pa:nope46ure Ha Peuauenr (EC) IM303/2013 r. sa

Eeponeftcxue rapnaMeHr u Perna.vesr (EC) Ne 1301/2013 r. ua Erponeficxr.u [apnaMeHr n

06orD yoroBsr EL[t.[omBop tr npa4ocrgErse ir 6BBE3irag[Hs @llillaoBe noiloq ,oott Jaar|oHx B paert*- X)t+2020 r.
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EBPONE!,ICKH C}O3
EEPOflErCrOr OOfiA 3A

PETMOHANHO PASAl/lTUE

Ha c,bBsr4 Karcro r.r Ha flMC Ne 119120.05.2014 r., 3a aa 6r4ar npflanaru 3a aonycrltMu no

flpoeKra, pa3xoagTe rpe$ea aa oTroBap.flr Ha H3UCKBaHHqTa" npe.4BrnaeHH s Hacoxxre sa

r(aHAu,UaTCTBaHe no cboTBErHaTa npqqeAypa sa 11pe.UOCTaBtHe Ha 6e3Bb3Me3AHa 0 HaHCOBa

noMou, aa ca PEBTInaTeHH 3a AefiCTBHTenHO H3B6pUeHH E Heo6xoAHMH [efiHOCTH IIO

npoercr4 H aa can3BrpuIeHI,I B CbOTBeTCTBI,Ie C eBponeficxoTo Ir HaqHoHaJIHOTO

3aI(OHOAarenCTBO.

9n.76(l) EEHEOHLIHEHTBT orronopr 3a a.uMlrHucrpupauero na npoueca ro

onpeaercHe rra aaHrt( Brpxy ao6aBeHara croftHocr xaro .uofiycrl{M pa3xoA.

(2) EEHEOHUHEHT-bT e .4rltxeH aa cne.qBa Vrasaxflcta Ha MHHHcrrpa Ha

rfnnancnre 3a o[peLeIrIHeTo ua !,!C Karo Bt3CrtlHoB]lM H Karo HeB63cTaHoBI{M (AonyCruu

pa3xo.q), 3a ooopMrHEro Ha cloTBeTHoTo HcKaIIe 3a [JIarIIaHe rlo poeKTa' 3a

Aorg/MeHTanHaTa OTqeTHocT, KaKTO tt BCHqKII Apyru cBOI{ 3aIBJIXeHI,Ifl no yKa3aHUe Ng HO-

5128.07 .2014 3a rperHpafle Ha .U.{C t(aro Aonycrl{M pa3xo/l flpu Il3rItJIHeHHe Ha rlpoeKrln tto

ofiepar[BHure [porpaMH, cbor{HaHcHpaHa or EBponeficKHf, t[oxa sa per[IoHaJIHo pa3Bxrue'

Esponeficrre couuaJreH Oori.(, Koxesnouuxe $on.u Ha EC u or EBponeficlttl, $oH.q 3a

MopcKo Aeno ,r pu6apcrBo, 3a (DI.rHaHcoBa pavrna 2414'2020 r., xox'ro ce npe.llocrllaflr Ha

EEHEOHUHEHTA.

(3) YO na OflPP, rarro 1r Ceprut}xqltpart$rf,r oPraH, HMar flpaBo aa H3rIcKBar

HH$opMaqlrr ra BEHEOH(HEHTA nte Bpr3Ka c aorycruMocrllMocrra Ha ,I[.{C or

KoMnereHrHr.rf opraH ro npHxo,4Hre ro MecroperncrpauHt Ha EEHEOHUHEHTA.

Paraes XIII

IJIAIIIAHH.fl

9r77.YO Ha OIIPP, rps noHcKBaHe or crpafia ua BEHEOHI-{HEHTA, nsatpuea

pa3ruralllanH, B cboTBeTcTBHe c brc.qxera ria flpoeKra n npx npoBepKa 3a aofiycrHMocrra Ha

noucranu're or EEHEOHIII4EHTA pmxo.qu.

tlr.78.y0 Ha OIIPP uMa npaBo .ua He o/to6prBa (Bepr.r0uqlrpa) aeftHoctn u/r.nu

pa3xoAlr no npoer(Ta r,r Aa He rI,I pagflJlalqa B cJI}^ra.E, ,re ce ycaaHoBE Hec6orBercrBHe Ha re3l,t

,ueftnocru r/urr pa:xogu c 6roAxera Ha npoerffa, c npaBrurara s Hacorrrte la

KaHJUi.4aTCTBaHe nOCbOTBErHara rrpoUeAypa 3a npe,4ocraBfne Ha EOII, c Knay3HTe Ha

O6qs yc.roBll, Kr]r lloroBiop !a rtpc/toqrrarxa ! ocaBEtrctlra oflt|aacoas no out noon -Pemottl| B pasrsJr" 20t+2020 r.
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.(oronopa n/lrrn O6urre ycnoBu, rru .(oronopara flpeaosraBrlne na EOfl IrJIH HrKoe or

HeroBure npunoxeHr,rr, Karcro u c 6rnrapcxoro r/una erponeficroro 3aroHoaareJlcrBo.

{:r.79. fl;raruanuf,Ta no npoerTa ce cqlarar 3a H3B6p[IeHH or YO na OIIPP or .EeH, Ha

H3BbpruBaHero Ha Hapex.(aHe 3a rrJlaqaue or 6anroBara cuerxa xa YnpasJItBaIrIu, oprax Ha

OIIPP 2014-2020 r. no 6anxosara cnetxa ua EEHEOHI{HEHTA.

r-1,r.80. Il;raqanrrnra or VO na OIIPP rsu EEHEOHUHEHTA ute ce lr3BrprlBar

cburacHo .{oronopa,

{4.81(i) YO sa OIIPP usBtpulBa rpoBepl(a (nepaQaxauur) Ha AeKrIapHpaHI{re

pa3xoAn s Hcransro 3a MelIqu{HHo u oKoHqareJIHo nnauaHe, Koero Bxrrcrlna aoKyN(eHTIrnHa

npoBepKa Ha pa3xo.uta, Ha a3nEJIHeHLt AefiHocrfi or Irpoerra u Ha npoqeAypr'I 3a Bs3JIaraHe Ha

o6IqecrseHr, floprr{Ktr, !t [o np€ueHl(a npoBepra Ha Mccro Ha a3rIUIHeHHero xa aefixocrra,

KaTO Ce flpoBepflBa e.qHoBpeMeHHo:

r.I . Crorsercrrr{Ero Ha pa3xo.ua c flnaHupaHoro B [poeKra;

r.2. ,(eficrrureJrHocrra Ha H3BbpueH[It pa3xoa - Atutl{ aeficrBtTeJtHo pa3xoatr e

pa3n;rareH or EEHEOHIII4EHTA (naprnropa) xa H3IrbrIHI{reJL HJtI,t cryxurefls Ha

EEHEOI4IIHEHTA (napmropa) B nepl{oaa Ha [3[6JIIIeHHe Ha aoroBopa, ocBeH B cJlfral{re

Ha orrpocreHn Br3Moxxocrl{ ra $ltuaxcr.rpaxe, c}HIacHo u.r.67, naparpa$ l, ntpna alllxer,

6yxru 6) , r) a r) Ha Per.naueur J'{b1303/2013;

r.3. ,(a.nu aeKJrapupagara or BEHEOI4I-IHEHTA e Hcrausro 3a rIrIaIrIaHe ,qeftnocr,

3a xocro rofi e nnarr.ra fxBxoa4 e u3rrbJrfieHa KaqecrBeuo n B cpox;

r.4. fia:l.a Bb3Jraraxero sa reftnocrr4 3a Kotro e nJlaret{ pa3xo.46T, e H3BbplIeHo B

ctorBercrBue c 6arrapcxoro u erponeftcroro 3aKoHoaareJlcrBo.

(2) YO na OIIPP r:arpurea npoeepra (eeprrluraura) no al.I u Ha psxoAH, KoHro ce

pa3rurauar Ha EEHEOHUHEHTAua flpxHuirna Ha onpocreHoro Quxaxcapane no v:t.67 $ 1

or PerraMeHr Nsl 303/2013 r.

(3) YO ra OfIPP nepurfuurapa (ogo6pma) H pmnnaua flpoBepeHxre pa3xo.uu, caMo

aro cbrrlrTe orroBapflT Ha ycnoBn.sra 3a.qonycrrMocr, onncaHr{ B an.1 H Pa3aer XII.

4) .{o npnr.nro.roaue Ha npoBepxara no nepurf uxaqr.rr,Yo sa OIIPP se pzx}nJlarrl4 a

EEHEOI4IIIIEHT}T ssua rpaao /ia npereH.ultpa pffirnauraHe, xaro YO na OIIPP ce

no3oBaBa Ha q;l..73 u ,ut.'17, a,r.2 c uen .[a ce [pe.uorBparr{ pe}finaulaHe Ha He,uoflycruM

Ofuc y..roBllr t(LM Aoroa{rp !s llpsaoErrBrHt la Gclartuer.lua Qrru|rroB{ noraoul ao,oll *Parxolls a pogr!,E" mI+2020 r.
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pa3xol.yo Ha OIIPP uMa npaBo .q& He pa3rne)r([a ucKaHero 3a nnaqaHe u Aa [pe.4np]reMe

.uorrb,-rHr{Te,.:rHn flpoBepKfi, BrsrroriuTeJrHo IIpoBepKn Ha Mccro no qr.97 npI,I Heo6xoalrMocr,

3a aa ce yBepE, qe nocoqeHETe pa3xoAH ca qenecso6pa3Hr.r fi ,qolycrHMH.

tl,lt.82. Bcuqrua orrrETu E AoKyrueHTH, npe.qcraBrflBaulx ocHoBantlg 3a nnarqarre, ce

cquTar 3a o4o6penu, c:re,rl Karo YO xa OIIPP x3flparr nororsrereH IIITcMeH orroBop ao

EEHEOHUHEHTA, npnapyxeu c Heo6xoffrMure rorper{ru.

I{r.83. B cnfiafi, .{e ce ycrzuroBu, qe pa3xoaar He ctorBercaBa Ha ycJloBnrra 3a

AorycruMocr no u,r.8l, an.l u an.Z H Pasae,'I XII, yO sa OIIPP He o4o6prra (xe

aepuSuuxpa), Karo yBe.[oMrBa sa roea EEHEOHIII4EHTA u npil xeo6xornMocr Ha3HaqaBa

,aonsJrHr,lTeJrHr,r IIpoBepr(H.

qa.8a(l) Crpalure ce clrrac.sBar,Ita ce flprlnara Mero.qororuf,Ta 3a orIpeaeJUIHe Ha

r[xxaxconr KopeKrIHH, npaera c IIMC Ne 13412010 r. u,ru MetoAuqecrure yI(a3aHHr 3a

onpe.qercHe Ha rluHaHconu xopeKur,rr,r, npaeru crc 3anoaea Ha MHHHcrtpa Ha pen{oHaJlHoro

pa3BHTHe u 6naroycrpoficrsoro. B rarfliBa cryqau YO sa OIIPP Moxe ,qa I{3ItcKa

prr3rcHeHr{fi, nonpaBKr,r lrnu .qonbJlHl{TerHa HHQopMarIHr, Kottro rprEaa aa 6raar

rpe/rocraseHu B cpox c roqHa aara, nocoqeH B yBeaoMJleHnero ao EEHEOHIIIIEHTA.

(2) EEHEOHIIHEHT'LT HMa npaBo aa no,qa,qe Bb3prDr(eHue B paMKi.rre Ha

onp€aeJreHH.fl B yBeaoMneHHeTo cpoK, rrPHApyxeHo c ,rIoKa3aTencTB4 cpeuy xoHcTaTaqHf,Ta

Ha YO sa OIIPP 3a He[pr{3Hasaue Ha prcxo.[$re,

qn.85. yO Ha OIIPP cx 3ana3Ba rrpaBoro.&a a3Blpuru i[uuaucona Kopexuuf, Blpxy

6ronxem Ha [poeKTa B cborBercrBre c Mgroro.;rorurra 3a oflpe.qeJrrHe ua t[rxauconr

KopeKiIHH, npuera c nMC Ns 13412014 r. aru Meroan.iecxure yKa3aHHr 3a onperenrHe Ha

rfrauancoen KopeKut{r,r, flpaern c6c 3anosea rir \rkHucrtpa Ha perr{oHaJrHoro pa3Br,rrue H

6naroycrpoficrroroHJru B caorBercrB[e c llpx.roxexanra [I rsu ,{oroeopa, aro

pBynTaTHTe oT npoeKra He ca nocTHrHaTH, KarrecTBoTo Ha nocTHrHaTHTe PBynTaTH e

He3a.qoBonHTeJrHo, Ha-] ue e TexHHqecKa rperrrKa lrJrz uo [penop6Ka Ha oA]rTHpalqu,

ceprutlxuuparu oprarru u:ra EnponeftcKa i(oMHcrir, KaJCro H npr4 Hec[a3BaHe Ha

HarIHoHaJrHoro I,r eBpofieft cKo 3ttr(oHo,rlareJlcrBo.

9n86(1). EEHEOHI-IHEHTtT e A:nxes .ua ocnrypu H3BbpruBaHe Ha aHraxr{MeHr 3a

AoroBopeHu npoueaypu or raa:rurpuuupaH oauropunH or 3BeHoro 3a BarperueH o.EHT,

O6rIrE yc.roBflr KLrl Jorosop ra opttlocrrBtflr Dr 6t3Brrirctara Otrnaxmsa noirout noOII -P€rroE[ a prcrt,r' 201+2020 r.
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(2).{oruraarr or aHraKHMeHra 3a .[oroBopeHn rrpoue,{ypu no npoerr4 r.r3rorBeu or

xaaauQuuupan oar{Top, or r[r.rprtra 3a o.uurrur,r or 3BeHoro 3a Brrp€ureu oaHT, ce rrpunar-a

K6M OXOHTIaTEIHOTO IrCr(aHe 3a nJlarqaHe no npoeKTa H K5M IrcK{tHH_trTa 3a MexAr.tHHO

flnauatte, n clyrafi qe roBa ce u3r.rcxaa r .(oronopa.

(3) 3a ecrxo ficttaHe 3a rrnaqaHe no flpoerffa, Koraro e nprnoxnMo,orHToprr

npoBep.flBa AaJrr AeKrrapupani{re or BEHEOHIII4EHTA pa3xoaH ca .aeftcrsrreruo

HanpaBeHu, ToqHH r{ aonycrHMu B crorBgrcrBue c floroaop4 H H3torBfi AoruraA or

aHraIfl{MeHT 3a .UOrOBOpeHrr npoueAyprr.

(4) EEHEOHIIHEHT"bT flpe.EocraB, Ha o,[nropa rtrreH aocrbr Ao rrpoerra, Karcro e

npeABrr.rleHo roBa a.rn.l5, qn.l7 H rIpn ycroBacra r,a,rJt.97.

(5) .I[ouaarr ea $arruvecru KoncraraquH,npupyxaBarq ucxariero 3a oxoHqarerno

NJIATIAHC, OEXBArIIA BCTIIKfi PA3XOAH, KOI{TO HC CA O6XBAHATfi OT NPEIXO.IIHH AOKNAAI{ 3A

3aBepKa Ha pa3xoarr.

tln.87. yO na OIIPP H3B6prtrBa nJrarqasurra n 6rarapcru neBa, cbrnacuo

parnopea6rre xa .(oronopa.

Pas,qer XIV

CTIETOBOAHI{ OTqETH. TEXHHTIECI(H H OIIHAHCOBU npOBEpKH

9rr.88(l) EEHEOIIUHEHTIT e 4:mxeH Aa BoAH rorrna H peAoBHa loryMeHrauu, H

crreroBo.uHa orrrerHocr, orpa?rBaun u3trbJrHerrr{Ero Ha flpoer A ugnolanaftrut no.ryoasrqa n

aaeKBaTHa enercTpoHHa cHcTeMa.

(2) BEHEOHUHEHTbT ocbrrrecrBflBa xpoHororxqHo,,qBycrpanuo u axarrnrr{rrno

crleroBoguo 3anlrcBaHe H clcraBr tlaxancoaure orqgrll B ctorBercrBue c H3HcrBaglmra H

ocHoBHHTe cqgroBo.tIHI.I npuHrluns xa 3axoga 3a cqeroBoacrBoro.

(3) C.retoroaxara cr{creMa Moxe aa e Hepa3.qenna qacr or reKyrqara crreroBo.una

cr{creMa Ha EEHEOHUHEHTA xln aontlneHfie K6M Hef,.

(4) Cveroaoaaara H Apyr rr{n ofierHocr rto [poeKra cJre.EBa .ua nosBoJrrBa

cb6npaHero na ueo6xo.uruure aaHBH 3a ocaulecrBrBaHe xa t[uxaucoBo yrlpaBnenne,

MoHlrropnHr, eepxQNqrapaHe Ha pa3xoAr{Te, o.qur H ouexr(a.

O6t!f, yc,loaur r<Lr Aomaop 3r BPc/rocrrarB! tra 6t3BL3M?!aEa oElraEcoDr troMorq I!oOII Jcrroru e pecrrr" 2Ol,!2020 r.
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qn.89. EEHEOHUHEHTAT e .urrbxen ra Boar.r noApo6Ha cqeroBo.qHa orr{ernocr,

Korto [a e .[ocTaTtrlHa 3a ycTaHoBf,BaHe E [IpocJleA.flBaHe Ha Bb3craHoBliM H HeB63CTaHOBHM

aaHBK Bbpxy ro6aaena crofisocr no rtpoeKT4 upeal,rer xa ,(ororopa.

tla.90(1)Eeue$uuaeHT6r - 6p.qxerHo flpeanpulrrue - ce 3aabrlxaBa tra npnrara

rro.e(oAa no AAC Ns 06/04.04.2008 sa MxxucrepcrBo na tlunaxcnre - ,{nperunr

,"ftpxaano crrpoeuue", raro rapauTHpq qe HeycBoeHH cpeacrBa s rpyrtt, KoHTo He

[ona,uar B.ueporaul,tare, onHcaHH a u.65 $8 xa Perral'aex'r 130312013 r. ute ce npeBexaar

no ,,Tpau3r.rrHara cuema", Korro e cBtpsarra c aecerperprJlulrc roa Ha 6exeSHulIeHTa.

(2) EeHerluuueHTbr - o6unHa - ce 3arHrxaBa Aa rpnnara flo.qxo.ua no .{flC

Ne07/04.04.2008 r. na MuuucrepcrBo Ha $r{Harlcnre - AxpeEIrH, ,"{rpxaano ctrpoBllule",

KaTO rapaHTHpa" qe noajlexalllHTe Ha Bl3cTaHoBrBaI{e HeycBoeHH cPe.ucTBa H .llpyfH' Kol{To

He norarrar B .ueporauur{re, orflcasn a q.n.65 $8 ra Per:raruext 1303/20i3 r.,ule ce

rrpeBe)rqar no ,,Tpa:r3r,rrlla crraerra" xa YnpannnBauuc oprau Ha OflPP 2014-2020 r.

qrr.gl . BEHEOI,IIII4EHT'bT rapanrupa, qe .(aHHure, rocoqeHH B orqerare

(uex4aaara rexHnqecrH H oxorrgareJrex rexnnrecxu), lrpeABHAeHH n .u.25, ormBapflT Ha

TC3N B CTIETOBOAHATA MY CHCTEMA H AOI(YMEHTAqTiA H CA HAjiUqHI4 AO [3TfiqAHE HA CPOXOBETE

3a ctxpaHeHHe Ha cauara.

rtn.92. yO xa OIIPP H3BbprrBa npoBeprcH Ha M.Ecro npn EEHEOHI-{HEHTA c,re.u

oueHKa ga pucxa u/unu LI3rorBsHe Ha rlpe.ucralHTenHa H3Baar(a n/umt npa fict{aHe 3a

B63CTaHOB.f, BaHe Ha CpeACTBa.

1. qn.93. YO na OIIPP H3rorBfl loaxrueH rrJraH 3a npoBeprr{Te Ha Mrcro u yBeaoMrBa

EEHEOHLII4EHTA :a nlauxpanlrre aarr,r Ha [poBepKH Ha Mrcro Henocpe.qcrBeno npeau

cfMaTa rrpoBepr(4.

9,r.94. YO na OIIPP r{Ma rpaBo, aro cqere sa neo6xoflruo, .Ea n3Bbpulga

H3BrHpe.qHr.r npoBepKlr Ha Mrcro, 6eg Aa yseAor'{sBa npeaBapnrenso EEHEOHIIHEHTA sa

TOBA.

tlr.95. Bcraqxu nperoplxlr, HaIrpaBeHH or crpaHa sa YO sa OIPP e pmynrar Ha

HarrpaBeHa aoKyrlreuTaJrHa npoBepxa I{JIu npoBepxa Ha Mrcro, creaea aa 6t.Eat u3nt:IHeHH or

EEHEOHIIHEHTA e yraaanue o'r YO ra OfIPP cpor<, ocBeH npr HaJrHqHe Ha o6ernaexa

HCBI3MOXHOCT 3A E3[bJIHEHHETO HM.

Oo|tlf, yercart rLM,{omeop 3t npcaoctsarse ul Gcfar,surllHa OrHrHcoEr noMorq nooll -Pcruo|rB B pocrtx- 201+2020 r.
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qn.96. yO Ha OflPPMoxe aa H3BrprxBa npoBeplo 3a rpocne.urBaue Ha

Ir3nbJrHeHHeTO Ha [penop6Kr,tTe, HanpaBeHH B pe3ynTaT oT aolql{eHTzrnHHTe npoBeprH HnH

lpoBepKaTe Ha MrcTo.

tln97(l) EEHEOHUHEHTTT e ArILxeH ,qa aonycra yO Ha OIIPP'

Ceprra$rauraparulrr opraH, HauroHtulHure oalrrxpalrlu H KoHTpoJIHIl opranu, .(upexuur

,,3arqura ra $nnaacoaure uHrepecr.t xa Eaponeftcxae ctroe",MBP (AOKOC), Erponeftcrata

KoMHcr{r, Esponeftcrara cxyx6a 3a 6op6a c H3MalMHTe, Etponeficrara crraErsa nalara Illt'tltu

TexlIH upeacraBr.rreJlll H BIHIIIHH o.qHTopH, Ir3BlpuBaullt [poBepI(H cbr:lacuo 'trIeH 15, aa

rrpoBepffBar, nocpe.ucTBoM llpoyqBase Ha aoKyMeHraqHflra My Hnn npoBepKH Ha Mtcro,

u3[aJrHeHuETo Ha npoeKra, It ra npoBe,qar nbJIeH oAfir, npu xeo6xo.uttt'tocr, BE3 ocHoBa Ha

pa3xoaHoo[paB.[aTenHHTeaoKytlieHTEr np[noxeHr{ K5M cqeToBoaHHTe oTqETH, CqeTOBOAHara

.EOryMeHTaqI|s u apyrn aoKylr{eHTI,I, cB6p3aHB c tlnuaHcltpaneto Ha flpoelcra. Telu npouepru't

Morar Aa ce flpoBe)rqaar B cpor .qo 3 (tpu) roanHu crea fipnxrK]trBaHero Ha Oneparuauara

nporprua no orHorrreHue Ha .uoroBopnTe 3a npe.uocrulBrHe Ha 6essrgl*.tes.qHa tlnnaucona

rroMorrl no Esponeftcxure crpyrcrypnn H I,rHBecrHq oHuutlongote B ctorBercrBue c

H3IrcKBaHHflra xa Perrauenr Ns 1303/2013 r, Ha Crssr4 Karro H ,uo [pHKrIoqBaHe Ha

eBeHTyaJrHu a,4MHHucrparr,tBHta, cJreacrBeHr.r uttu ct4e6au [poH3Bo.IIcrBa,

(2) Ocsen yxsauoro a ar.l, EEHEOHIIHEHTbT e .qrlrxeH ,qa aonycse YO na

OIIFP, Cepru$uurparr1uc opraH, HaqnoHanHrrre o.unrxpaua opraHx, Eaponeficrara cryx6a

sa 6op6a c H3MaMHTe ulumt rexvu np€acraBr{Tenu H BIHIIIHH o.lluTopa, r,t3BrpuBattlll

rrpoBeprr{ crrlacxo q.nen 15, aa u3Bbpmar npoBeprc{ H r{HcrreKuar,r Ha Mrcro B ctorBercrBue

c rrpoue,qyprire, npeaBrlreHu B 3ar(oHoaarencrBoro Ha Eaponeftcrara o6qxocr 3a 3auIHTa Ha

rlxxaHcorure HHTepecn ua Enponeficxure o6rrlHocrn cpeuy r.r3Mzun u ApyrH HapyrxeHr,rr,

Karffo H npraJroxllMoTo HaqrroHitJIHo 3aroHoaaTeJlcTBo.

(3) 3a u:nrnneaHe Ha uerrra no a.n.2 EEHEOHIIHEHT:bT e ,4nbxeH aa rrpeaocraBH

Ha cnyxr{renure HxH flpeacraBuTeJrure Ha YO xa OIIPP, Ceprur[xqxparrla, oprau,

HauuoHaJrHHTe o,EuTupaqn ri xoHTponnr{ opraxu, .I[uperornc ,,3aunra na r[naancoar'rre

Hurepecr,t xa Eaponeftcxur crrog", MBP (AOKOC), Eaponeficrara KoMHcr{r, Eaponeftcxara

crryx<6a :a 6op6a c H3MaMr{Te, Erponeficxara cMerr{a naJrara H B6HtuH!,r oAHTopl{ .uocrbrr .uo

MecTaTa, KaaeTo ce ocbrrlecTBrBa IIpoeKrbT, B ToBa qHcro r{ ,4ocTbn Ao HeroBuTe

Oflqu ycroanr rrr .toroDop tr atparoctlB{re ta 6.3BLtMca,lHa Oalra{coE, Boirou! nooll ,P€motar| a prclc r' 2Ol+2020 r.

30

-K



ESPONEiCKH CTIO3
EEPOnEr4Ctli OOftA 34
PEryoltaJ[ro P8a!firnE

r{HOopMauHoHHH cr.rcreMu, KaKTo H .qo Bcr.IqKH AoI(ylreHTH H 6a3y, I.ald'Hu, cBlp3ulHl c

{rnaHcoao-rexiruqecxoro yIIpzlBJIeHHe Ha rrpoelcra, I(arro H .[a HanpaBa BcHrIKo

neo6xoasuo, 3a ra ynecHfl pa6orara ltur. .(ocmntr, npeaocraBen Ha cJiyxHreJIHTe HJIH

npeacraBnreJuTe na YO ua OflPP, Ceprurluuuparunfl oprafl, HarIUoHilJIHare oAlITflpaIrIH

opraHr,r, Esponeftcxara KoMrlcfir, Eaponeficrara cnyx6a sa 6op6a c u3MaMHTe,

Esponeficxara cMerHa rralrara H BtHrrrHu oar{ropu, rpt6rr la 6tae nogeputeJreH cflprMo

Tperu crpauH 6es yuirp6 ua ny6lruuno-npaBHr{Te r,rM 3aALJrxeHHff. .{oryrueutEre rpt6ea la

ce crxpaHflBar Ha aocrttrxo M.f,cro I{ Aa ca apxHBHpaHH no HarrfiH, KofiTo ynecHcBa

npoBepkar4 a EEHEOHIIHEHTTT cireABa Aa yBe,qoMH YO na OIIPP 3a ror{Horo I-!M

MecToHzlxoxaeHue.

qrr.98. EEHEOHUHEHTAT rapaHrnpa" qe npaBara Ha yO Ha OIIPP,

Ceptn$uuupaurm opr'iru, HaqHoHIrJlHHTe oafiTupalrlH opraxu, Eeponeftcrara t<oMucltfl,

Esponeftcxara clyx6a sa 6op6a c E3MaMlrre, Enponeficrara cMerua naJsara H BrHIrtHn

o,uHTopH rrle ce yfipa)r(H.f,BaT paBHonpaBrror npn e.lIHa(BH ycIoBHc l{ B cLoTBeTcTBI,le c

e,uHarGH rlpaBr.rna H rro oruouieuue Ha HeroBure u3flrrHrrenn. Koraro IT3TIIJIHI{reJr Ha

BEHEOHUHEHTA e uexgyuapoaua opraxazattt4e, ee nprnarar crropa3y reHrr 3a

npoBeprnr crfircqeHu Me)igry riBH opraulr3arlua u Erpoueftcxara t<oM cH.E.

h.99. EEHEOHIIHEHTbT e a,'nxeH aa no,qacpxa cricreMa 3a AerroBoAcrBo,

apxnBupaHe r.t crxparrrBaxe Ha aoKyMeHTI,tre, cBEp3aHH c H3nrJrHeHHero na,(oronop4 a

clorBETcrBHe c yKa3aHurra ira Prxoroafirefl, na YO ria OflPP.

Pa:fe;r XV

NBOfrHO OHHAHCI,IPAHE

qn.l00(l). EEHEOHI-II4EHTtT ce :a,qr.nxaBa Aa He Aonycxa gsofino tluuaHcupane

na ,Eefiuocru rto npoerTa or .up].rn r3ToqHEuH u:rr r[rnancoaH HHcrpyMeHTH Ha

Enponeficrur ctrc3 Hnr{ ,upyrfl ,4oHopcrlr nporprurr.

(2) Bcu.rrra pa3xoaoonp:rB.qarenHg .qorq/MeHTr.r no aoroBopr4 c ra3nurHuTeJru! cJre.qBa

Aa BKJuosBarre*ct:,, Panxodtm e no dozoeop sa 6e*rzuezdua notrot4 Ne........ no OITPP

2014-2020 2."

O6ulx !croBDr f,'Ln .IoroBop rr IIp.rocrasc8e {r 6etBT,!M€!,ltle rD nlncoea nonout nnOII .Par{o{l| B psc.€.d' 20I+2020 r.
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EEP0nEHCK'4 CtlO3
EEPCnE|,!CIY oOHA 34

PETl,lOHAJ'IHO PISBIITYE

qn.l0l(l). B cny"raE xa .rsofiHo ipnxaxcupane, EEHEOHUHEHTIT yoeaorarea

Heca6aBHo YO sa OIIPP.

(2) 6EHE@HIII4EHT}T He rrpeacraB, ucxaHe 3a rrna[laHe sa ra3u leftHocr uIIt

Ba3sTaHoBsBa HenpaBoMepgo nOJIfreHHre cyMI{ nO oTHoueHHe Ha Ta3B 4efinOCr a cpot<

orrpeaeneH or YO na OfIPP r no peaq orpeaeneH s Pa3aer XVIII.

9;1.102. B cryrafi ve YO na OIIPP ycraHoBu no 6eacnopen na'rux (er.rovute.nxo

npg rrpoBep6a ua urcro) HaJrrrquEro xa,uaoftHo rluuaxcupaHe aa aeftsocr no npoeKla Ha

EEHEOHIIHEHTA, rofi H3HcKBa or EEHEOHI-\HEHTA npeycmnoBrBaHe Ha AefiHocrra

njir{ Bb3cTaHoBflBaHe Ha He[pzlBoMepHo nonyqeHl4Te cyMH B O[pe,4eJIeH or HeIO CpOK H IIO

peaa na Par4en XVIII.

Parae;r XVI

OKOHqATEJIEH PA3MEP HA OHHAHCI,IPAHETO' IPEAOCTABEHO OT

YO HA OIIPP

9,r.103. O6rqara cyM4 xotro YO Ha OIIPP ue r3rlrlarln xa EEHEOHUHEHTA, ue

MOxe aa HaaBHIIIaBa MaKCI,IMaJIHH' pa3Mep Ha noMolrlT4 npeaBH.ueH n .[oronopa.

9a.104(l). EEHEOHIIHEHTbT npr.rer',ra, qe 6esnrgMe3,EHara {uxaxcora roMoIrI He

Moxe nps HHKaKBLI o6crosreacrga aa My HocI{ neqa 6a N rpr6na aa 6tae orpaHuqexa ao

cyuara, neo6xoar{Ma 3a BB3CTaHOBflBaHe Ha pa3xoauTe no npoeKTa cnea flpl'tcnaAaHe Ha

reHepHpaHHTe rrpfi x3IITJIHeHUeTO Ha npoel(ra HeTHH flprxo.IlH.

(2) Crmacuo q,r. 6l or Pemauexr (EC) Ns i303/ 2013 r.,,,nernu npflxo.uu" o3Harrasa

napnqxure norouu, 3aflnaqauu alrpelffHo or uorpeGnrenlrre Ha croKu H ycnyru,

rrp€,u,ocraaenn c onepaulltra, Karo ral(cn, gaflJIauIaHH .qrpeKrHo or norpeEuteaure sa

n3non3Baxero ra un$pacrpyxrypa, irpo.qax6ara I4JII{ or,[aBaHero no.E, HaeM Ha 3eM, EJIH

crpaAH HnH [nauaHr,tf,Ta 3a yclyr MHHyc BcHrIKfi OnepaTxBHa pa3xoal'I H pa3xo,uH 3a

flo.uMfHa Ha He.4bJrrolpafino o6opyasaue 3a c6orBerHH, IIepHo.q. I-euepllpaxure or

onepaq[fTa rKoHoMn]r oT o[epaT]IBH]ITe pa3xo,qH ce pa3rnex.(aT I(aTo HeTH]l nplfxoa]r,

ocBeH ar(o He ca r(oMleHcr{paHn or paexocrofino HauaJIrBaHe Ha cy6ct{.qurrre 3a aeftnocrra.

O6rrlu ygloBBr r"LM,nlpmBop tr flpatroarrBrBe ar [€3Bt3Mcltrxa orlrrllcoEr rloMo( I!0OII Jtruoon o prcrcr" 201&2O0 r.
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EEP0nErC&1 CUO3
EEPOnEitdU (DoHA 3A

PEIXOHANTTO PASBIIT'E

(3) Korato He BcHqKI,t HHBecrI{uI{oHHI.r pa3xo,4l{ ca AonycrHMI{ 3a $nHaucnpaHe flo

o[eparHBHaTa nporpaMa, HETHI{Te rlpBxo.Ill,r ce pa3fip€aerflT [ponopuHoHaJlHo Meriqqy

aonycrHMr{Te H He.4o[ycTHMI.rTe qacrH or tIHBecTuul4oHHHTe Pa3XO.IIH.

qn.l05(l). Parr.reprr na 6egarsMesarata tlunancona TIoMoIII no.(oroaopa e.qbrlnorM

Ao pa3Mepa na nepa$aqupaul Te AonycrHMH pa3xoax no Pas,uel XII, uanlpuexu or

BEHEOI4IIHEHTA.

(2) Heaonycruuu pa3xo.uu He flo,uJlexar Ha seput[ruapaue or VO na OfIPP Ha

EEHEOHUHEHTA, nrcmo.rurenno pa3xoJll.l, flpeacraBrffBarril{ ([uuanconu (opeKuHH'

orpeAeneHu 3a cMerra Ha EEHEOHWEHTA.

Parser XVII

HEPE.[HOCTH

tla.l06, Ee: Aa flporfiBopeqy Ha JreraJrHaTa Ae1[11H]rqHs s.rn.2, r. 36 or Pemauesr

i303/2013 r., 3a HepeAlrocr no ,{oronopa ce cqura: sclxo aeftcreHe rH 6eg.ueficrsue na

crorraHcru cy6err, xoeTo nua fiItu 6u aualo Karo nocJIeAHIIa HaHacrlHero Ha Bpeaa Ha

o6qus 6roaxer rro fipoema, xaro 6tqe or.{ereH HeonpasAaH (ne,qonycrni\,t) paSxoa.

9,r.107.3a Hepe,rlHocr ce cql,rra BcrKo HapyltreHHe B rlpouerypara :a ns6op ua

H3nbJIHrTeJIr, BCgKO He[paBOMepHO lljlarqaHe KbM IBnbJIHHTeJII{ nO IlpOeI$4 BCflKO

HenpaaoMepHo orqnrar{e na gefixoctr flo npo€Kra, roero 6N.qoBerto Ao I{3[JlarqaHero Ha

HeonpaBAaHu pa3xoalr r{ Apym.

I{n.108(l) BEHEOHIII4EHTTT ce 3ar6rrxaBa He3a6aaHo aa AoKraABa sa YO xa

OIIPP scInqxI,r 3ilrroao3pena r/snu Aorasanu cnyqau Ha r{3MaMa n/ura nepeanocr.

(2).{oxnarrr uo ar.l ce npe.rtocraBs B cpox.Eo 3 (rpu) pa6otxlt AHH or y3HaBaHero

Ha Hepe.rIHocrra.

tla.l09. EEHEIDI,IIII4EHT}T e rnbxeH aa ycragoBn u rrpr{rrara flo.u(oaflIqa c[creMa

3a pa?KpaBaHe, oTqHTaHe, aoKJra,qMHe r{ nocJleaBalqo pa3peuaBaHe Ha BCHIIKH

perlrcTpr.rpasu cJrrrau Ha HepeaHocT IIo npoeKT4 KaKro r{ Aa c63AaAe r{ fio.qAbpxa aoer{e 3a

rcerx c.nyrafi Ha ycraHoBeHa HepeaHocr.

9:r.l I 0. BEHEOHUHEHT'bT e r;rBxen aa yBeaoMH BcuGrKH cBou cnyxnrenu,

pa6oreua rro H3rrbJrHeHuero Ha flpoeKra, orHocuo orrpeaeneHHero 3a Hep€,qHocr rr Aa rH

t 
K*""" ""i""*

O6Ea yanoBcr rElt .Uoroaop 3a l|pGlocrsElua lrs tcrEltirlllxr Su$tstoB€ nomoul troOII -Ptrro[s s pogrta" ml+2020 a.
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PETYO}IAJIHO FA3AhT'tE

3a.q'6Jr}I(H .lla /IOXJIaABaT Ha pAxoBoacTBoro Ha 6eHe(Dr,ruleHTa BceKL cflyr{afi Ha noao3peHl{e

,tlultu .[oKa3aHn cJI}/tIau Ha Hepe.qHocT, cbrJlacHo ycral{oBeHa npoqeAypa or

EEHEOHUI4EHTA.

9r.i I l. B c:ryrafi na .qoKJIarBaHa KbM pcxoBo,ucrBoro sa EEHEOHUHEHTA

HepeAHoCr, nocJIeAHI{m ce 3a.EBJIxaBa HesafiasHO Aa yBeAoMH YO na OIIPP c npgnarage Ha

n6rHa H}l(DOpMaqH' oTHOCHO HepeAHoCTra.

qr.112. B cnr{aft qe YO ua OIIPP HnH.qpyr KoMrereHreH opraH rrpr I{3n6JIHeHI{Ero

Ha 3a.qrJrxeHHflra cH rro ttr.122 $2 or PemaMenr Ne1303/2013 r. ycraHoBH HepeAHocr I{.nH

H3Ma\ta" EEHEOI4III4EHT-bT e ,qllxen Aa BB3craHoBH BcHrIKu $HHaHcoBI{ KopeKUI'I}t -

HerlpaBoMepHo II3IUIaTeHH CWH nO Hepe.4HOcTTa, 3aeAHO c ,u,bjlxl',tMHTe nHxBI{ IIO peaa,

rrpeABr,r.ueH n Pas.qer XVIII or Hacrofl II{Te O6uu,I ycJIoBHe'

9r.113. EEHEOHUHEHTIT e aJItxeH Aa orqgra HepeagocrHre fi OuHaxcoBare

KopeKrIHH flo AoroBopa B no,qAbpxaHara or Hero cqeroBo.EHa cucreMa.

r{,r.l14.Bss Bc qrH cnyqau, Komro EEHEOI'IUHEHT}T B}3sraHoBH r,.bJl}(IrMl{re or

HerO CyMlr 116 HepeAHocTH, TOft e 3a.4HIXeH Aa IH OCqeTOBOAtt B CrIeToBO.UHaTa CH CI'ICT9Ma.

9r.115(l). B cryvaft, qe yO Ha OIIPPnpT cnzr3Baue Ha 3a,utrxeHunra clr no T n.122 $

2 or Per,raueHr 1303/2013 r. ycraHoBn Hepe,qHocrB rpoqe.qypa no Ba3JIaraHe Ha

o6uec'reeaa nopbqra rlo npoexTa IrnH HapylueHHf npa H3nbrHeHHe Ha AoroBop 3a

o6ulecrBeHa nopar{Ka, ce flpunara npoqeAypara, pa3nllcaHa a Meroaororlsra aa

onpelenrHe ua $auaaeoeu Kopel(uHH 868 Bp63Ka C HapyuleHnf,, ycraHoBeHl't npu

BG3JIafirHerO fi H3IIbJlHeHI,lfiO Ha O6UIeCTBeHH nOpbqKI{ H Ha AOTOBOpI{ IIO npoermu,

cr$unaucupaHn or CrpyrrypHure OoH.qoBe, Koxe:ronsus rlona na Eaponeftcxun crtoa,

Enponeficxue 3eMe,EerIcKI.t rfou4:a pa3Bnfie Ha ceJIcKHTe paftoHu, Esponeficrur tloaa sa

pu6apcreo r Ooiraoesre or O6[Iara [porpava "Colugapuocr H ynpaBneHxe Ha

MHrpaqraoHHr,re noroqn",npaera c IIMC Ne i34 or 2010 r.

(2) B cryqafi, qe YO na OIIPPnpn cttzr:BaHe Ha 3ararxenacra cfi ro qn.l22 $ 2 or

Pema,raexr 1303/2013 r. ycrauoBa .qpynr HepeaHocrn, HecBbp3aHr c npoue.qypa no

Bb3naraHe Ha o6ulecrseHa rroprqKa ululu :azntnueHHero Ha roroBop 3a o6qecrBeHa

noprq(a, ce npurara npoueaypara" pa3rrrcaHa n Mgro.qllqecxure yra3aHur 3a oflpeaeJlgHe

O6nrf, ystoBrr rLM,lloroEop t. trpcao3TaDrre as fcraLrasuflr Sorercool noxoe noOII.PrnroBE E paqllra" Xll+m2o r.
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EBPonE[CKl4 Ctlo3
EBPOnE6CXII oofi[ 3A
PEiXOTANHO P€A!fXE

Ha (hHHaHcoBH r(OpeKiII,tU, [ptreTH cbc 3anOse.q Ha MHHHcTbpa Ha perIrOHanHOTO pa3BHTIre H

6raroycrpoficreoro.

{lr.116(l). Ouxaxconx (operun!43a HepeAHocrl{ no 'r.n' l15, xolaro ca 3a cMerKa Ha

EEHEOHUHEHTA, ne ce Bt3craxoBrsar or YO na OfIPP KLM rloAaAegoro or

EEHEOHIIHEHTA ncxane 3a rurarqaHe no poerTa (ne ce rcputluu[par) B clorBercrBfie c

qn.105, a (OraTO HaqaCIXBaHETo Ha SuuanCOeu KOpeI(qEIr e H3BlpIIieHO CJIe,U ocBI11eCTBeHO

ruarraHe no Pagaer XIII or ,{orooopa, ce Iipunarar KJray3ure Ha Pa3aer XVIII.

(2) YO xa OfIPP ne npnnara rru 6roAxera Ha npoeKra t[unaxconn xoperuulr 3a

HepeAHocru no q.n.l 15, Kouro He cneaBa .[a ca 3a cMErKa xa EEHETDHUHEHTA na

ocHomnr.re *'r.10, ar.6 ot MeT o.uororn.sra 3a onpeAerrue aa tluiraucoB[ ropeKIIHH BbB

Bpb3ra c Hapyurexu.fl, ycraHoBeHu npu Bb3JlaraHero H H3IrbJIHeHHero Ha dlqecrBeHu

nop6qxr H Ha aoroBopH rro flpoeKru, crOIrHaHcHpaHu or Crpyrrypnrate tfonaoae,

Koxe:uonna-r r[on,u na EuponeftcxNr cro:, ErponeficKHfl 3eMe.EeJIcKl{ Son4 sa pa3Blrrl{e Ha

ceJrcKr.rre paftonu, Eaponeftcru.tr 0osa sa pu6apcrBo Lr Sonaouere ot O6qara nporpaMa

"Coru4apaocr u ynpaBneHre Ha MurpaquoHHste notottu", npfiera c nMC J{! 134 or 2010 r'

r,r He HaMaJrrBa croftxocrta sa 6elnrgueeAna t[uxaxcora noMoul c pa3Mepa Ha HaJloxeHara

I(opeKuurr.

(2) B c,ryraure sa a.n.l YO aa OfIPP Harara tlunaucoBara Kopet<qnc, raro HaMaJuBa

srofixocrra Ha .[onycrHMHTe pa3xo.u{ no 3acerHar s AoroBop, BISIIoqeHH B .[oKJIaI no

cepruQurauur H .uer<:rapaqlt, 3a aonycrtnMl{Te pa3xoAH c6 lacHo qn.l3, ar.3 or

Meroaororusra 3a onpeaeJlrHe na tfltnancosu Kopexqr{u BbB Bpl3xa c Hap}'uIeHHx,

ycraHoBeHr{ npH B63naraaero n n3trbJlHeHuero Ha o6qectseuu nopbqrn x Ha aoroBopu no

npoercrn, crrlnnaucupaxx or Crpyrrypxure rfox4oae, Koxe:uoxHric Qona na Eeponeftcrxr

cuos, Enponeficrrrr 3eMeaeJrcru rforg :a parrurrne Ha cercKrre pafioua, Eeponeficrur t[oH.u

ra pa6apcreo n tlongonere or O6uara [porpaMa "Colu.uapHocr H )mp:tBJlear,re Ha

MurparrHoHHr{re noroun", nprera c fIMC Ne 134 or 2010 r.

Pa:asr XVIII

O6ur ycaooxr rux .l[oroaop ]s lpa{ocnarda llr 6crELrrllll.a of,ir|aom noHou noO[I -Percor{ B ptcnr' 20t+20m r.
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EBPonEllcM Cllo3
EBPOnEr,rCroi OOHA 3A
PETXOHAT]HO PA38ifl[E

a

BbSCTAHOB,flBAHE

qr.l17. EEHEOHIIHEHTTT ce 3a,qarlxaBa.ua B!3craHoBI'I Ha yO Ha OfIPP scrqKll

BpeII.I KaTO HeAIJIXI{Mo [JIaTeHI{ I{ Ha,qnJIaTeHI'I CytlH, KaKTO I4 HenpaSOMepHO IIOnyqeHATe

ITJII,I HenpaBOMepHO yCBOeHHTe CpeACTBa, BK[iOq renHo CBbp3aHOTO C TffX HaUUOHanHO

ctQr,raancupane, KaKTo I,t Ha .ubrxriMuTe nl{xBu no re3u cyMr.

9n118(l) YO ua OIIPP, s l0-Axereu cpor or ycraroBrBaHe Ha Heat,tl)rlaMo

nJraTeHfiTe H HaannaTeH[rTe cyM}{, KaKTO H Ha HeIIpttBoMepHo flolryqeHlrTe HJIII

HenpaBoMepHo ycBoeHnre cpeacrBa, H3npaJrra nol(aHa ao EEHEOI4IIHEHTA aa nnaru

ao6posorHo :aArJrxeHr{ero cu B .uBycer,MlrqeH cpox or lronfraBafle Ha noKaflara.

(2) B noraxam 3a ,uo6poBonHo Br3craHoBflBaHe ao EEHEOHI{HEHTAyO na OIIPP

fiocoqBa pagMepa Ha ,tI6JIxHMt{Te cyi!{H, cpoxa 3a Bt3crauoBrBaHero I{M, aaHHfi sa Eauxoeara

cMerr4 no Korro aa 6t.qar stsctaHoBeHH, Karro I{ pe.ra, no routo VO na OflPP,ua 6b.[e

yBe.qoMeH or EEHEOHI{HEHTA sa ao6pororno Bb3craHoBeHLIre cyuu. B noraHara ce

nocorrBar E B63MoxHure caHKuHH H npoue.{ypu, a clyraft qe H3HcKBaHero 3a

BB3CTaHOBflBaHe Ha .qlJrXHMHTe ClrrtA He 6t.E,e H3[6JIHeHO B yI(a3aHU' CpOK.

(3) B cryqafi, qe BEHEOHI-IHEHTaT He Br3craHoBlt ro peAa xa a,r.2 xgacrasute

c)a{u B ToBa qBcJro r.r re3u, npeacraB:rrraqu QuuancosH KopeKquu, YO na OIIPP Moxe aa

r{3B6prlu npHxMiuaHe oT BcfKaKBu cy!(}r, arJrxHMH or nero aa EeHe$uunenra no cIrJIaTa Ha

rorn ,fl,oroaop.

(4) B cl1"rafi qe He e Br3MoxHo aplrxBarrlaHe no an.3,YO na OIIPP HMa npaBo.ua

yBeAoMn Haqlroxa.naara areHurrr no flpnxo.u]rre:a neo6xo$.rvocrra or npeanpueMaae Ha

aeftcTeuc no npaHyar-ireJrHoro rrM cr6upaue c6nracHo peAa, rrpeaBr{,uen a Es,rrapcxoro

3at(oHo,u,aTeJIcTBo.

th.l 19. Axo cner npfiruroqBane Ha flpoerTa r{ru tro BpeMe Ha H3[]JiHeHr.re Ha

npoerra a cryrafi Ha flpenoprra or Eaponeficxara KoMr,rcar, Oguruparqur opran,

Cepru$uuuparuu, oprau, HaqnoHzrJrHnre o.qlrrHx opraHx H .qpyru r(oM[ereHTsn opraurl,

nlulu sa 6aea rexns KoHcrararIHH 6rAe noucxago HzrJtaraHero na t[uualrcosu Kopexunlr tto

.I[oroeop4 BEHEOI,IUI4EHT"bT ce 3a.fbrrxaBa aa Ba3craHoBH cyr{rrreHa Quuaacoerlre

KopeKuHH sa YO sa OftPP B yKa3nr.re pa3Mep H cpo( ro peaa na u.n.118.

O6qt ycloB,rr ICLrr loroBop !a trpelocraB{fl€ lrs 6atBLlHe1tll4 oEEaucoaa notltout IoOII nParxofla a poarsrr' 20I,1-2020 r.
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EBPonE6C&4 ClrO3
EBPOflEiCl(rl oOHA aA
PEN4OfiANHO PA3ATTI.IE

9r.120. IIpu H3nbrrHeHr{ero Ha npoeKra EEHEOHIII4EHTLT e Amxen ,qa BrurxrrrH

ruray3H 3a BS3CTaHOBflBAHe Ha He[paBOMepHO IIJIaTeHI CpeACTBa HJrH ClHpaHe Ha

pa3njrarqaHe Ha raI(HBa cpeacTBa B aoroBopllTe, no.4nlrcaHH or Hero B KarrecrBoro My Ha

Bb3JroxHTeJr 3a yctytr, AocraBru uJra crpo rencrBo, c qen rapaHTgpage ua 4o6poro

Suxaucoro yapaBJreHue H KoHrpoJr H B!3BparqaeMocrra Ha npuqr,rnenara BpeAa no BHHa Ha

CBOTBETHH' H3IIbIHHTEN.

9,r. I 21 . EaHrosHTe raKcr{, cB6p3aHH c Bprrqarrero Ha .(bJrxHMr{ cyarru aa YO ua

OIIPP, ca ugusno 3a cMerKa Ha EEHEOHIIHEHTA.

Pagaer XIX

IPHJIOTfl,IMO 3AKOHOAATEJICTBO II YPEXAAHE HA CTIOPOBE

9a.122. IIo orHorrreHue Ha HacrorrquTe O6qn yclonNr H crorrcqeHuf, ,[oroaopce

npnrara gar(oHo.uarelrcrBoro aa Peny6rnxa Brlrapua.

9a.123. Crpauare ca anbxrrfi Aa rroJroxar BcHqKa ycunr,rs , 3a ta nocrfimar

ypex,Ease Ha BB3HHKIIaJTH Mex.uy rflx cnopoBe rro B3a].rMHo ca racae. Bccxa or crpaHxTe e

AJraxHa Aa orroBopu B cpoK .qo l0 (aece,r) pa6ornu l1tru Ha r{crase Ha Apyrara crp ra sa

ype)relafie Ha B63HHKHiur cnop no B3auMHo cburacue. Clea urravalrero Ha ro3u cpor, r{n[

oauflrre 3a ypex(IaHe Ha cnopa He ca AoBerH .4o p*ynrarg B cpox Ao 20 (anagecET) pa6orua

aHH OT.UATaTa Ha IIEPBOTO I{CKaHe, Bcrra OT CTpaHHTe MO,(e Aa 3arqr{Tr.r [paBaTa cH llo

nperBn,qeHu, or 3axoHa peA qpe3 rrcxoBo flpor.r3Bo.(crBo no pe.(a na I'flK.

Pauer XX

KOMyHHKAUUg

9:r.124(l) Kouyunxaqama Mex.(y crpauare ce H3BapruBa cro6pagso pa3nficanoro B

K;ralrcure xa .{oronopa 3a npeaocraBf,He xa 6egntsr{ee.uua r}ruaxcona nouoq.

(2) Kor,lyuuxauutfia ce ocrrqecrBrBa rrpe: nt{cMeHa Kop€cnoHAeHrlr,ra u pabotru

cpequ Mex,qy crpanure, 3a Koltro ce ctcraBc npacacrBeH Jlucr lllrutu npororon.

O6EE ycnoExc l.Dri.qomEop rr lperoclaEcac ir 6t3BLtnrTEa Otr[a[coaa noMorq noOII Jcmotu e pecrlf,.2014.2020 r.
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