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ДОГОВОР 

 

Днес, 10.12.  2018г. в гр. Монтана,  

между: 

МБАЛ „Д-р  Стамен  Илиев“ АД – гр. Монтана , със седалище и адрес на управление: гр. Монтана – 

3400, ул. „Сирма  войвода  “ № 4, ЕИК 111047073, представлявано от Д-р Тодор  Борисов  Тодоров, в 

качеството Изпълнителен директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и  

"МАСТЪР-ПИК" ЕАД, 

със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район р-н Изгрев, Незабравка No 25, бл. Парк 

хотел Москва, ет. 3, ап. офис311, ЕИК 204427425и ДДС номер BG204427425, представлявано от Колю 

Петков Колев, в качеството на Изпълнителен директор, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от 

друга страна, 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно 

„Страна“; 

на основание чл. 112, ал. 1, ал. 4 и ал. 6 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение № Р-

18 от 20.11.2018г. по чл. 108, т. 1 от ЗОП на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на 

обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и ежедневна доставка на храна за пациенти и 

персонал на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана” 

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното: 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу възнаграждение и 

при условията на този Договор, следните услуги: ежедневно приготвяне и осигуряване на храна на 

пациенти и  персонал на МБАЛ „Д-р  Стамен  Илиев“ АД – гр. Монтана ”, наричани за краткост 

„Услугите“.  

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с Техническата 

спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, 

съставляващи съответно Приложения № 1, 2 и 3 към този Договор („Приложенията“) и 

представляващи неразделна част от него. 

Чл. 3. В срок до 10 (десет) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на 

неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и 

представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на 

изпълнението на Договора в срок до 10 (десет) дни от настъпване на съответното обстоятелство.  

 

СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 4. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните. 

Чл. 5. Срокът на Договора е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключването му или до 

сключване на нов договор за възлагане на обществена поръчка със същия предмет. 

Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е гр. Монтана – 3400, ул. „Сирма  войвода“ № 4 - 

Приемната за приемане и разпределение на храна в МБАЛ „Д-р  Стамен  Илиев“ АД – гр. Монтана 

и се предава на дежурния персонал. 

 

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.  

Чл. 7. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на база 

единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му предложение – 2.83 лева без вкл.ДДС 

/ 3.40 лева с вкл.ДДС/. 

 Общата прогнозна стойност на поръчката е 361 478.73 /триста шестдесет и една хиляди четиристотин 

седемдесет и осем 0.94/ лева без вкл. ДДС. 

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, 

включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката и за неговите подизпълнители, 

като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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(3) Единичната цена, свързана с изпълнението на Услугите, посочена в Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е фиксирана/крайна за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на промяна, 

освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.   

(4) Уговорената цена включва всички преки и непреки разходи за изпълнение на Договора, както и 

дължимите данъци и такси, и не може да бъде променяна, освен в случаите, изрично уговорени в този 

Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.  

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва: чрез 

периодични плащания въз основа на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечни отчети – в срок до 60 

(шестдесет) дни, считано от приемане изпълнението на Услугите за съответния период. 

Чл. 9. Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи: 

1. отчет за предоставените Услуги за съответния съответната дейност, представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите за съответната дейност, подписан от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след получаване на отчета по т. 1, при съответно спазване на 

разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора; и 

3. фактура за дължимата сума за съответната дейност, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната 

банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: […… ОББ АД ….]BIC: […… UBBSBGSF …….] 

IBAN: [……… BG18UBBS80021072916740 …….]. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи 

промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно 

извършени. 

Чл. 11. (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да 

бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, подизпълнителят представя на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от Услугите съответната дейност/задача, 

заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане 

на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което 

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

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване на 

разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, и заплаща 

възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на 

приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато 

искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за 

отказа. 

 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Гаранция за изпълнение 

Чл. 12. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно 

18 073.94 (осемнадесет хиляди седемдесет и три 0.94) лева („Гаранцията за изпълнение“), която 

служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора. Същата се 

изчислява на база брой прогнозни хранодни по диети и дежурен персонал, за срока на договора. 

Чл. 13. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 

приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за 

изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 10 (десет) дни от подписването 

на допълнително споразумение за изменението. 

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на 

Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на 

изискванията на чл. 14 от Договора; и/или; 

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова 

гаранция, при спазване на изискванията на чл. 15 от Договора; и/или 
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3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при 

спазване на изискванията на чл. 16 от Договора. 

Чл. 14. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната 

банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД 

Сметка: BG71IABG74741001032600 

BIC код на банката :  IABGBGSF 

Чл. 15. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция да съдържа задължение на банката - гарант да 

извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице 

неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за 

изпълнение по този Договор; 

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

прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се 

удължава или се издава нова.  

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на 

банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието 

на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 16. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, [в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е 

посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

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

прекратяването на Договора.  

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на 

застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в 

полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, [при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни 

след прекратяването на Договора [приключване на изпълнението на Договора и окончателно 

приемане на Услугите] в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 10, ал. 1 от Договора;  

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната 

полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него 

лице. 

(3) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е 

възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът 

е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да 

пристъпи към усвояване на гаранциите. 

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за 

изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и 

в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора 

неустойка за съответния случай на неизпълнение.  

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните 

случаи: 

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора за период по-дълъг от 10 

(десет) дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;  

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и 

разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;  

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност. 
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Чл. 20. В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение 

изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям 

размер. 

Чл. 21. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът 

продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 10 (десет) дни да допълни 

Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или 

нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора 

размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 12 от Договора. 

Общи условия относно Гаранцията за изпълнение и Гаранцията за авансово предоставени 

средства  

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за 

изпълнение  са престояли при него законосъобразно. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 23. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е 

неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, 

предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните. 

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 – 11 от договора; 

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко 

свързани или необходими за изпълнение на Договора.   

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и 

качествено, в съответствие с Договора и Приложенията; 

2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  във Времето  за реакция за замяна на доставена храна при 

рекламация  не може да е повече от 5 / пет/ минути, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал това; 

3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 

изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;  

4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 41 от 

Договора;   

6. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП, респективно да възложи 

съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да 

контролира изпълнението на техните задължения; 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да приготвя храната съгласно „Сборник рецепти за диетични ястия за 

заведенията за обществено хранене и лечебно-профилактичните заведения” от 1984 г.; 

8.Влаганите в приготвяната храна от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ хранителни продукти следва да отговарят на 

най-високо качество, нормативно определено за вида продукт; 

9. Готовата за консумация храна трябва да е топла, питателна, да е поставена в затворени съдове, което 

позволява запазване на вкусовите и хранителните й качества; 

10.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да доставя храната в индивидуални термоустойчиви кутии и съдове за 

еднократна употреба с плътно затварящи се капаци, спазвайки Наредба № 2/23.01.2008г, които са 

негова собственост; 

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя услугата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ спазвайки изискванията на 

Закона за храните и поднормативните му актове; 

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по изключение да осигури храна за болни, за които по обективни 

причини не е заявена храна в предварителната заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

13.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя готовата храна по диети със собствен транспорт, който следва да 

отговаря на хигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти; 

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заделя за своя сметка ежедневно по една порция от всеки вид ястие за контролна 

проба в присъствие на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
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15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя Услугата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  при следния график: 

1.Трикратно  хранене : 

- закуска: от 07:00часа до 07:30 часа; 

- обяд - от 11:00часа до 11:30 часа; 

- вечеря - от 17:00 часа до 17:30 часа. 

2.Петкратно  хранене 

- закуска: от 07:00часа до 07:30 часа;/с  подкрепителна  закуска в 10 часа - за диети/ 

- обяд - от 11:00часа до 11:30 часа; /с  подкрепителна  закуска в 16часа - за диети/ 

- вечеря - от 17:00 часа до 17:30 часа. 

Забележка : При  петкратно  хранене доставките  се  извършват  три  пъти  на  ден  в  описаните  

часове,  както  при трикратното  хранене. 

16. При възникване на стомашно-чревни инфекции по причина на храната, след изготвяне на 

констативен протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, лечението на пациентите се поема финансово от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да изисква и да получава Услугите в уговорения срок, количество и качество; 

2. Да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да 

получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, 

при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението; 

3. Да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

изготвените от него отчети или съответна част от тях; 

4. Във всеки момент от изпълнението на договора да извършва контрол относно качеството, 

количествата, етап на изпълнение, както и вида на болничната храна. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

5. По всяко време да извършва санитарен и хигиенно-епидемиологичен контрол по отношение 

хигиената на доставките и целостта на опаковките, както и по органолептичните и физико - химични 

показатели на доставяната храна; 

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме доставката, ако храните не са от заявения вид и 

количество, технологична обработка на  ястията, или не са придружени от необходимата 

документация; 

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да извършва /при необходимост и съгласувано с Изпълнителя/ 

промени в приложените варианти на групови диети, както и право да посещава обекта за приготвяне на 

храната за пациентите; 

8. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с 

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да приеме изпълнението на Услугите, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на 

този Договор; 

2. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този 

Договор; 

3. Да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за 

извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или 

ограничения съгласно приложимото право; 

4. Да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 41 от 

Договора; 

5. Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително 

и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

поиска това; 

6. Да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. 

17 от Договора; 

7. Да осигури свои длъжностни лица за приемане на доставените количества готова храна в 

уговорените часове и на посоченото място; 

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в понеделник изготвя седмично меню по диети за следващата седмица, което се 

предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съгласуване; 

9. Да предоставя своевременно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмени заявки: 
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- ежедневно до 12:30 часа на следващия ден на провеждащите в момента лечение пациенти; 

- в петък до 12:30 часа за предстоящите почивни дни /събота и неделя/ и понеделник; 

- до 10:30 на текущия ден се прави допълнителна заявка за постъпилите спешно болни, за които 

обяд и вечеря на текущия ден трябва да се осигури храна; 

- при новопостъпили болни след 12:00 часа да се подаде заявка до 15:00 часа, за да получат 

болните вечеря; 

- ежедневно до 13:00 часа представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предоставя информация на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за броя на ястията по видове диети, които следва да се приготвят за следващия 

ден. 

 

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО1  

Чл. 28. Предаването на изпълнението на Услугите за всеки отделен период/ всяка дейност се 

документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните 

(„Приемо-предавателен протокол“). 

Чл. 29. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани 

недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на 

недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното. 

(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва с подписване 

на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от Страните в срок до 10 (десет) дни след 

изтичането на срока на изпълнение по чл. 4 от Договора. В случай, че към този момент бъдат 

констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния Приемо-предавателен 

протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им или налагането на санкция, съгласно чл. 

30 – 33 от Договора. 

 

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 30. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи 

на изправната неустойка в размер на 1 % (едно на сто) от Цената за съответната дейност за всеки ден 

забава, но не повече от 10 % (десет на сто) от стойността на съответната дейност. 

Чл. 31. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност или 

при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено 

съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното 

изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за 

изпълнение и да прекрати договора.  

Чл. 32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез 

задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.   

Чл. 33. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната 

Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-

голям размер, съгласно приложимото право. 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 34. (1) Този Договор се прекратява:
2
 

1. с изтичане на срока по чл. 4 от Договора; 

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;  

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата 

Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 2 (два) дни от настъпване на невъзможността и 

да представи доказателства;  

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на 

законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ. 
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(2) Договорът може да бъде прекратен 

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по 

искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

Чл. 35. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено 

задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от 

Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната 

Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се 

допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната 

Страна. 

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено 

задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:  

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 2 (два) дни, считано от 

Датата на влизане в сила; 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 1 (един) ден; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата спецификация и 

Техническото предложение. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало 

безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време. 

Чл. 36. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи 

обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако 

прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на 

обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане 

на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор. 

Чл. 37. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора с едномесечно писмено предизвестие при положение, 

че сам си осигурява извършването на Услугата без да дължи неустойки при прекратяването на 

договора по този член. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава към датата на прекратяването да изплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата дължима сума за извършените към момента Услуги. 

Чл. 38. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – 

Страна по Договора без правоприемство: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента 

на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да 

бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в изпълнение на Договора до 

датата на прекратяването; и 

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на 

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

Чл. 39. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.  

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Дефинирани понятия и тълкуване  

Чл. 40. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него 

понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните 

разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в 

основните разпоредби на ЗОП. 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и 

Приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора. 

Спазване на приложими норми  

Чл. 41. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители са длъжни да 

спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с 

предмета на Договора, и в частност,  всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на 
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околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или 

разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 

към чл. 115 от ЗОП. 

Конфиденциалност  

Чл. 42. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива 

или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението 

на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се 

ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или 

финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен 

характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, 

касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед 

бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална информация може да 

бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не 

може да бъде отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, 

когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да 

е от Страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и 

съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно 

другата Страна по Договора. 

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни поделения, 

контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или 

юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на 

такива лица.  

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след 

прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  

Публични изявления 

Чл. 43. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или 

разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет 

на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на 

резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено. 

Авторски права 

Чл. 44. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните 

му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или 

компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира 

и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от 

изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.  

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или 

други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето 

лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им: 

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, 

който не нарушава авторските права на трети лица; или 

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са 

нарушени. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от 

страна на трети лица в срок до 10 (десет) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят 

основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, 

произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено 

авторско право във връзка с изпълнението по Договора. 
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(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и 

пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица. 

Прехвърляне на права и задължения 

Чл. 45. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от 

този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора и по договорите за 

подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право. 

Изменения 

Чл. 46. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена 

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

Непреодолима сила 

Чл. 47. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато 

невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.  

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 

306, ал. 2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и 

изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи 

изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения. 

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и 

мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата 

Страна в срок до 10 (десет) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се 

прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството 

на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за 

изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна е 

длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията 

си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила. 

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:  

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила; 

2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или 

3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 

изпълнение на Договора. 

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 

Нищожност на отделни клаузи 

Чл. 48. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и действащи 

нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни и 

се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора 

и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до 

нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.] 

Уведомления 

Чл. 49. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена 

форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна 

поща. 

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция:гр.Монтана, ул.”Сирма войвода” № 4.  

Тел.: 096 305150 

Факс: 096 307554 

e-mail: mbalmont@net-surf.net 

Лице за контакт: Заличено обстоятелство съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: София, ул. „Незабравка“ 25, офис 311 

Тел.: 0884211943 

Факс: 02 4235576 

e-mail: masterpik@mail.bg 

Лице за контакт: Заличено обстоятелство съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

(3) За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 
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2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

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

4. датата на приемането – при изпращане по факс; 

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

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-

горе адреси в т.ч. електронни, чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица 

за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна 

е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При 

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

на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за 

контакт. 

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, 

седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на 

управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 10 (десет) дни от вписването ѝ в съответния регистър. 

Език 

Чл. 50. (1) Този Договор се сключва на български.  

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с 

изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на 

работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови 

представители или служители, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Приложимо право 

Чл. 51. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него 

споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват 

съгласно българското право. 

Разрешаване на спорове 

Чл. 52. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, 

породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, 

както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали 

обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът 

ще се отнася за решаване от компетентния български съд. 

Екземпляри 

Чл. 53. Този Договор се състои от 10 (десет) страници и е изготвен и подписан в два еднообразни 

екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Приложения: 

Чл. 54. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 

Приложение № 1 – Техническа спецификация – 4 страници; 

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ– 4 страници; 

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ– 2 страници; 

Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение  - договор за застраховка– 5 страници. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                 ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

…………П…………                                              …………П………… 
ИЗП.ДИРЕКТОР 

 

………….П.……….. 
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ  
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Exe;grenno npr4rorBsue r.r AocraBsue Ha xpana 3a Ae)rq?eH

u3rorBeHo rrpr.rMepuo .ryycrerreurro uerno: Ilpu:roxexr,re J\! 2.

IIepcoHarl cT,fjlacHo

Epoxr xpauopr,I ra uoc:re4uure 12 )EIIA HA AE?IryPHEff NEDCOH'UI CA KAI (To cJreaBa:

Meceq Epofi xpasoAun
flnyapu 2078 r. 3635
(Denpyapu 2018 r. 3 305
Mapr 2018 r. 3596
Anpu:r 2018 r. 3335
Maft 2018 r. 3484
IOnrz 2018 I-- J4l4
IOma 2018 r. 3526
Anryc:r 2018 r. 352s
Cenreunpa 2018 r. 3320
Orcrorunpu 2017 r. 353'7
Hoerrrnpu 2017 r. -).+ r)4

,I[ereunpu 2017 r. 3364
O6qo xpauoasu: 41545

ll:ucxgasrq 3a r{aqecrBo: llpz nprrornanero Ha xpaxara" cne.4Ba ra ce crra3Bar
rl3lzcKBalrtulTa 3a xmueH4 KaqecTBo a enepruftira croEnocr na xpanaTa, KaKTo r.i pa3Hoo6pa3r.re Ha
BnqoBere rcrr,rr cro6parno lErertrTe sa 6oJtrIEEro xpaseEe. Ko:nlqecrnoro r.r ra,ropufiirocrra Ha
AC'lBfrTa IIO Al4er[l Ce CS,4SpXtar r ,,c6oprun peqenrE 3a ruerrarllllr ficrgr 3a 3aBeAeHUSTa 3a
o6qecr:reno xpaueHe a :reve6no-npo$tnaKTulrnr.rre 3aleAerrr4r,' or 1984 r.

foronara 3a Kolrcy {aqruI xparra rpr6ea Aa e ronna, nlrrarelrHa. Aa e rrocraBeHa B
3arBopeHl4 c6AoBe, Koero Ilo3Boluaa 3arra3Bage Ira BKycoBlrre I{ xpaElrre,rEr.ITe fi Ka.{ectga.
Xpauara ra 6'L,Ae .qocraBeua B nEqlnu4lamra repuoycroftwrBr4 Kyrr4r{ rr c6aoBe 3a e,nHok?arHa
ynorpe6a c TIJTLTHo 3arBapqil ce KarIauH, cnassariKr,r Hapeg6a Ns 2123.01.2008r. co6creeHocr Ha
I4snunnre:rs.

Krace:roro MJrnKo Aa He e MJreqeH npoAyKT, Karo xtrceJroro MJUTKo na e 2o/o za
xpaue1qr,l ce 6o:uua u 3.6Vo sa Aerla or 0 ao 1r.

Cupenero Aa He e Mneqeu npoIyKT, KpaBe canaMlpeHo cr4peHe c uBffr, tsKvc H
aporuar cnequ@rfF .r 3a y3psno ctrpeHe, 6e: natorennr.r Mr.rKpooprr .t3MIl.

Xparrara :a crarllroEapHo 6onirqre qa ce rlprarornx exe4neBHo B Aerur Ha II9P
npelpapuTelruo ctrnacyBaar.r c B:rgnoNcrte:rs Everutrwr pexHMIl ra npu neo6x

pa3paboTBaEuTe IIpe3 neplloAa Ha r43rrT,mieHue Ha rrop3rrKara
Ha 4pyrn rpynoBn u ufi4{Brgyam{E perrflrrrrl pexr.rMr.r. Xpariara .qa 6:sae

rpaMOKa Ea nOpIII4UTe, BKyCOBI.TTe KaqeCTBa I. TexEoJIofIIqHr.rTe
mieruqna xpauz u go6:sp B:sHmeH Brlg.

E BJIafaEr{Te IIpI,{ npor.r3BolcTBoTo Ha xpaxaTa npoAyKTr4 cne-
Hec64lp)r(aqr4 Bpe,qla 3a 3ApaBero rrprrMecfi z 4o6anrcrl, ga .

-- * TsproBqn Ha xpagr{TeJmr4 npoa}.roE 14 xpaHn r{ ,4a rrpr.{Te)r.

34m, rp. MoFra$4 ]n.,,C pna Bo*Boqa" \12.1, 8096 305150. /ir 096 30754-1,
e-mail: mbalmont@net,surf .net, hilp: //mbaitnontaia.ionl,/
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OSqecse.a nogsxa c EpeEMe,r : ,,flpr{r'oT3rEe oKeIEreBEa AocEsxa }la xpasa 3a rraqrerrrr{ 14 nepcoEair lra
MEAI .A-p CTaMeH ,f,rreB" A,4 - rp. MoFIaRa "

roAHocT Ir KatrecTBo, E3Aa,qeH oT oTopE3r{prrH qpfaH. B rrpeAnafarraTa xpaHa Ia He rrpr4cr,cTBaT
rrpoA).KTr4 KaTo: xl.IpofeHr.tparll] Ma3Ero{I] /MaprapirH, pacTr4reJrHa cMera}r4 [anMoBo Macro n Ip./.
pacT1fle]Il{r{ 3aMecTr4TeJru Ha MJIeqEr{Te [poA]'IcM, xparrr4Tejrrr[ [poa]'KTr4 B ll3c),'meH BI.IA KaTO

I:I3clmeE fpax, clxo MJUIKO I4 ApyrE noAo6ln4, KaKro L BcI{IIXI4 BpeAHrr rr 3acTpartraBarlr4 3ApaBero
Ha rraqr4eHTr4Te [po,4yKTE. Koucepranru-re ca r.r3K;TroqeEr4 - xpaurara rpt6ea ga e prcHo
npl4rorBelra. Br:roxrre:rrr qe E3rrpaqa r cepru@r4nparu .na6oparopEu npo6il or 6o:rnI-{'nrara
xpaua, Berr4 Ha npou3Boneu npulqulr, sa ga ras6erne Bt3Moxruocrra :la :.to;uorpe6x na
I4gnr,:utare:rs c tr3r,{c(Baualrra 3a KaqecrBo u 6esonacuocr Ea xpaHara.

Ilporano4crno'ro, pa3npe.qenenr.rero, naxerupa.Hero, Tpancnoprl{paHero a AocralKara Ha
rrpl4rorBeuara xpana cJIeABa Aa ce l{3B6prrrBa rrpu cna3Barre na 4o6prre npor{3BollcrBeHr4 npaKTr{Krl
E car{r4TapHo-xuruerrHlrre Ir rexHonofErrHrr E3I{cI(BarrEr{, E3Irc(Bar rrra Ha B,{C u peuerrr}?Hl.IKa 3a

.4leTuuHo xparreHe u Texl{oJrotlttTa Ha ro{eTI{rIHaTe xcTrrs-
llo ornorneurae Ha xpaur{Te, Kor4To )i'rlacrnr.rx6T He npxrorBr', a ca raKlIBa, Koltro ca

[pe@apr]TeJrHo fiaKerapilnr.r, Harrprailep MnmtHKr4, rz$rrr, 6anruu ]r Apyr[, cne.Ba ra orroBoprr
sa IIMC l\! 383 or 04.12.2014r.3a rIpI{eM re Ha Haper6a 3a E3HcKBaHEJrra 3a err4Kerr4paHcro r4
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HA E3IiK 3A: IIMC I.I

aapec Ha rrpor.r3BoAr{TeJur; Htu.IMeHoB:rHEe }Ia ctrI.ICBK Ha C6CTaBKI{Te, BCEqKI{ BeIIIeCTBa,
KOIITO np[C6CTBaT B XpaEaTa I{ npFrr4HrIBaT anepfrrE; HeTIIo Ko[4lrecTBo Ha xpaHaTa; cpoK Ha
lrr.rnralramra rpafiHocr HJrIr cpoK Ea fo.ErrocT; crreqtraJrlrll ycnoBlljl 3a cbxpaHe:fjfie Lrhrrw ycnoBr.rr 3a

)ryIorpe6a; o6m'IBane Ha xpiurlzreJrEara crofiEocr; crpaHa Ha [poE3xoA urq Mlrcro Ha nporr3xoA Ha
BnaraHOTO MOCO IIpU [poE3BO.{CTBO Ha AI,IeTi{rIHIifre XpaIlI]r.

loronara flaKerupaga xparra Aa ce ,uocraBt 3a cMerKa Ha I4gnnmrrarers cr,c co6creen
c[eIII4aiM3EpaH Tptucnopr, KofiTo orloBap.s Ha IropMarI.IBHIfre E3IlcKBtuII4Jr, Ao Mrcro'l]o nocorleHo
or Br,grollcfre:rs. C:reg rrprrorbnlero a rtpr-r AocraBrHero, xpaHara aa ce cr,xpaHrBa rrpx
Heo6xo&rMI.ITe reMrreparlpirl4 ycJroBlrr, c6rJracHo r]3ncK3aH'rrrra 3a Hejtrrara 6e:onacnocr.

florryqasauara e :rece6uoro 3aBeAeHI{e roroBa xpaua aa 6age npia4pyNaBaHa rrpr4eMarenHo
- npe,uaBareneH rrporoKoJt 3a Aocralxa" ct.qlpxaq 6pofi uopuru, e4.rHlrrreH E o6ru rpaMax
Ha tcTvIs$a u XpaHr4reJrHETe rrpoA,aKTH, KaKTo r't c ,4oK),MeHT' AeKnapupaq cboTBercTBlieTo Ha
KarrecrBoro tra xp€ruara c {3I4cKBaFEJ{Ta, fo,urocr n 6egonacsocr 3a Kouc}a4aqr r or narr{eHTnre.
noAIIIlcaE c mrle, Salra:ul H Ileqar.

Xparure 3a criulloEaprro 6o.mi,r.re na 6:s.qar rrpurorBerru npra cna3Bane rpaMaxa Ha
fioprlr4nTe, BKycoBrlre KaqecTBa tr TexHoJIofI{qEETe E3IiCKBiU{.rJr 3a qpEforBqHe Ha nHeruqHr.r
xpaun E 4o6:rp nsumen nug.

llpra nparorn.mero Ha xp:rnara Aa ce crra3Bar E3r4cKBanr.rlrra 3a xrlrreHa" KaqecrBo r.t

eneprr'rfiua crofinocr Ha xpaHarq KaKTo E pa3Hoo6pa3rre no Br.iroBe rcrur, cro6pareuu c
HOpMraTe ua 6om-Irz:uroro xpaFeHe.

.{a ce rpegocraBsr exeAEeBHo 48 qacons KoETpoJTEE lpo6n or AocraBeuara xpana, n
otraKoBKE r o6eu lo ycMorpenne Ea ll3trb,En'rerf, or trrrEfls na6op xpann 3a aeHff, 3a
cMerKa lra lfenr,ruu're;tt, nptr ycJoBxs 3a rtxdoro cr,xpaEeHxe E 3ana3BaEe Ha
EAeETurrEocr ogo6peua or llgur"rrq're.nq u Brg.noxfirers.

tr Eaq{E na aocTaBKa:
Fa xpalrara, gamena o,t: Bts:roi{rl4Te.trr, Aa ce AocraBr rpr4f,?arHo 3a AeHrr

: or 0-:]}uaca oo 07:30 qaca

I I:O]uaca do I I:30 yaca;
- o'r l7:00,aaca do 17:30 qaca.

xparreEe
rca: or 07:0}uaca do 07:30 uaca;/c nodxpenumenua saxycxa e l0 u,

3400. rp. MoFrarra, ]'.-r. ,,CnpMa BotrBoAa" Nq4, 8096 30515C far 096 3075j4.
e-mail: mbalmont(.lnet sur{ neL hltp:///mbalmontana.con,/



O6qaneEa rop6.rr.a c rrpelrd€.r : ,,flpr{ror'srEe tr e>KepreBlra AocraBKa Ha xparta 3a rarrxerrrr{ ri lJepcolia]r lla
MBA,I ,,.q-p Cr-a}{ell Idqr4eB" An - rp. MoI'raEa "

- 06rg - or ll:00uacado l1:30uaca; /c nodKpenumenHa 3akycKa 6 l6qaca - sa duemul
- Berrept - o't I7:00 qaca do 17:30 qaca.

3a6enetrrca: npu nemKpamHo xpaHeHe docmaercume ce u36bpwaam mpu nbmu Ha OeH B

onucaHume qacoae, KaKmo npu mpu pamHomo xpaHeHe.

.{ocranrN ce rrpaBfiT elreAneBEo - Br&'txlrruTeJrno B rIoqtrBEtr tr rrpa3nrrqlrtr aHE.

foronara xpara tro 4z,.eru, Ea ce AocraBfl c6c co6crBerr rpaucrropr na fracrHr{K4 Kofiro
cne,qBa Aa orfoBapt Ha xnnteunnre r.reucxraqiu 3a :rpaucnopr Ha xpaHvreJrur4 Irpoggrrr ao
Ilpuelrnara 3a npaeMase tr p:r:npeAe!'reuae sa xpana B MEA,II ,,.{-p Crauen lllraen< A{,
rp. Mouraua tr ce npeaaBa Ea Aernypnuq nepcourur.

llpz npe4anane ua 6omrrrurara xpax4 LbnGJrurrrer a Bsg:roNclren noAnr4cBar npueMgo-
rrpeAaBareneH lporoKon. Koncrararlrmre n uero o6nr,psBar crparruTe orr{ocHo $axra ua
npeAa3zlHero ]4 oTcBcrBrae Ha HarraJrEE BHIpIIIIII rreAocTaTGqlr B xpaHaTa. Co6crrenocrra lr
pncrbr or nortrBaEero u noBpe?qanero Ea xpauara trpeMEEaBa nrpxy Br:,roxvre,ra n
MOMeIITa Ea rroArrtrcBaHe Ha trptreMHo-trpeAaBaTeltHtrq npoToKoJI.

Ko:mqecrsara 14 BuqoBere xpaHa 3a Bctl{o xpaHeHe ce onpe,ueJrrr B rrr]cMerra 3ailBKa,
no4a4eua or Bt3Jroi{c.ITeJrr:

- Exe4nenno go 12:30 qaca 3a cJieABaq4-f,,qeH Ea npoBexnaqrrre B MoMeHTa JrerreHr-Te

NAIItrCHTI4;

- B ner'rr< 4o 12:30 vaca sa npeAcrorrqtrTe norrrBun gnulot 6ora u :r,eg.etsJ u noHeAerruuK;
- ,{o 9:30 qaca Ea reKyqat AeH ce rlpaBr,r Aorrr,nHr,rreJrr{a 3aJrBKa 3a 11ocr1,n6-]rr4re crre Ho

6o-nnra, sa roaro o6x;q u nevepr Ha reKlqfi_f, AeH Tpf,6Ba ,{a ce ocr4r}p}r xpaHa;
- IIpa nononocrbrrrrJrr4 6omrr,r oreg 12:00 saca ce rroAaBa 3turBKa Ao 14:00 .{aca. :a aa

no:rywar 6Onnrare neVePx,
- ENe.qrenuo Ao 12.30 saca npeAcrzlBrre:r na Bsgroxri-rerr npeAocraBs zu$opuarllu na

I4gnsmrr4rers 3a 6po.tr Ha l.c.twna rro Ba,uoBe u tz'e-fv, Kolrro c.lre.4Ba aa ce fipurorBrr 3a
cne.{BatrIrfi neE.

Ilpegcrasure:r na Brg:roxure.qff B noneAenurlK r.r3r orBr ceAMrrrrHo MeHro r1o lr!1err4 3a
cneABalqara OeAMEII4 Koero ce npe,qasa na H3rrbJrrrETeJIt 3a c:brnaclBaEe. I4grorseHoro ce,4!1tFrr{o
ueuio rpx6na Aa ocfir)?I4 pa,:noo6pa-:r.re Ha qpe,qnararrara xpaHa { B63MoxrHocr 3a [3roJBBaHe
qenoroAr4[rEo Ha noBeqe Bapr{aETI,I B npeAnOXeHETe 4reBHU MeHrOT4 6eS nOerapxne Ha aHeBHo
MeHro B npoabJD(eHae Ha Ere celia u qn 3a BclrrrKff Afietl .

Btsroxr4renfl r.rMa fipaBo aa orKaDr(e aa flprreMe AocragKara, axo xparrr4Te He ca or
3allBeHrrr Br,rI u (oJMrrecrBo, TexHoJroru:!fra o6pa6orra Ha s.crurr". rlJrrr He ca [pE.qpp(eHr{ or
neo6xo;prraara noKlr'IexTarE-s- I4gnrrmsrelrr ce 3a[6JD(aBa Aa orcrpaH]r I{e,Eocrarbur{Te r.I aa
3aMeIrI,I AOCTaBeHara xpaHa c raKaB4 Ko.r{TO Aa OlFOBapt Ha rBr.rCKBaHErta Ha BbgroNrzre:rq.

BssroxErerr cr4 3ana3Ba npaBoro 4a rEi""puea /npu neo6xo,4,rvocr Ii c'rnaoyBaHo c
Vznrmtrtens/ lPoMelrtr B rrpt ox(eHlrre Bapr,ralrru Ha rplrToBn 44eru, Kaxro r fpaBo aa IrocellaBa
o6eKTa 3a npxrorBtr{e Ha xpaHara 3a nartrreHrr.ire.

Ynpa-urennero ua yrorpe6enrare crAoBe n nplr6opur (n e.{Ho c ocrar6rlr]Te or xpaxara) e
3a[6JDr(eHUe II 3a Crlrerxa qa Btgno]o{TeJrr.

Bb3HHKBaHe Ha croMarrrno-qpeBula IlH$exquu no [plTrrr4Ha Ha xpaHara, cJrea
nporonoJr or Br,sJroxtrre,rg, Jrer{enr4ero Ha naqnel{Tare ce roeM^

ne donycxa npedcmaennemo Ha eapuaHmu Hs

i:4yr9eHo o6crosre.lcreo
r:l,r4acho.]n.42, an.5 or 30fi
dra Hpt 3xa c .ln.2 or 33ful

3400. rp. MoFra{a, yn.,,Cr?Ma BoriBo4a" N.4, E@6 305150, /Ar 096ll
--m"il. mbarron'q n, l\Lrl.r<t. -tr| D"bJnr, -idna...n
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TEXHI{TTECKO TIPEA,TIOXEHI{EIIO OFIUECTBEHA IOPbTIKA

,,Ilparornnne rr e)I(eaHeBHa aocraBKa Ha xpalra 3a IlaqrienTti u [epcoHa"{

Craiuen lluten" A! - rP' Monrana

YBA}ILAEMI,I AAMI{ I4 IOCIIOAA'

C lracro.fiqoro, uae or ,,MACTIbP-|II4K' EAI (nocoteme HalLveHoaaHuemo ua Ytacmtuxa) B$

fipe,ucraB{Me Hartrelo rexHlaqecKo rlpernoxeH}re 3a rl3rr6]rueHl{e ga o6sgegata or Bac

o6rqecteeua [op6r{Ka c npeAMer: ,,Ilpuzomenxe u etcedneena locmaexa Ha xpaHa }a

;-t;";-i; u nlpron* "ulas'u ,,ll-p- Craveu Ll-naee" M - rp Mori'raua"npu cna:rane Ha

yc"rroBrlsralIrr3IicKBaH}u'ra,flocoqeHl'rgTexnl{.lecxaracner{fiosnaulIqugoK]i\4elrra{L.sra3a
o6rqectnena nop6rla,KaKTo cJrerBa:

flpea,roxenne :a q3rIl,JrHeHHe Ha rropbqrara B cborBercrBrle c rexHrrlecrara
^ 

crreun+uraqgq u rl3llcxBauuqra ua Br's''roxsre;rg:

llpeatraraue ,{a It3nr-lrHI'IM B rIrJreH

cnequ$l.ixala,* Ea B'bgltoxute:rq :a cpor or 12

IOrOBOpa, Karo npasuM creaHure npe,qnoxeHr{t:

2. llpureNalante rexHllqecxrl B63\foxnocru q Heo6xo'qllMara xea-irN$uxauul tra

nepcoHajra- KaKTO 14 OrlrIT B I'I3BtpuBarrero Ha raKlIBa aocTaBKI{;

3.llpea;raranu:re scrllt lqe 6r'aar clo6parenu crc "C6opr*rK 
peqenrll 3a Anerl{rcru lrcrlllr

3a 3aBe.{eH}tsra .u o6rrr"".u"#"-;;; ; leve6ao-npoSr'rnaKrurrqure 3aBe'qe&s or 1984 r'";

,,3axona :a xpalulre" u noA3aKouoBllre I{opMaruBHI4 aKToBe rlo fipl4xaraHero My;

4. llpli nplrrorrsuero Ha xpafiara Irre clra3BaMe rlsficltBaIrrlrra 3a xll {eHa' KartecrBo Ii

eneprtrina croiHocr tu *putu'u, *L'o " 
putnoo6pa3rle Ha BI'I'{oBere lctal cr'o6pa:no Eop\{I{re

," 'oon"r*r" xpaHeHe. Xpaurme :a 6o;trare' ue lpulorBt\Ie t'IpI{ cna3BaHe rpaMa](a Ha

fiopuI4l{Te, BKyCOBIITe KaqgcrBa rI Texl{ojrofnqHHTe Il3I{cKBaHIas 3a npHloTRqEe Ha xr'leruqHl{

xpaHi4I,Igo6lpnr'rrrrenoaq.3anparorn'HeToHa'IcTl4A"la'trIeI]3IIojI3BaNIeBI{coKoKaI{ecTBeI{u
npoayKTli, Hec5tr6pxa${ BpeaHti 3a 3'qpaBero [pnMecl] u lo6aBru' Xpalra rue 6:s4e ron;ra'

fiItTareJIHa. IIOCTaBeHa B 3aTBOpeEfl cb{oBe' KOeTO no3BOIItBa 3arla3BaHe Ha BKYCOBfiTe H

xpaHIiTe.{H[Te ii KaqecTBa. .4"aiuu"ru B r.rH.4IiBlII,va[Hrz 'leplrol:croiivl{Bll K}-flI1i H c!]oBe 3a

aononputnu 1.rtorpe6a. co6creenocr Ha l4snltTrlire-lt:

5. Xpanrne, KoI4To He flpfilorBsMe' a ca raKI{Ba' Kol'rro ca EpeqBapl{TexHo IraKerfipaulr:

HalplrMep N{ITJII{HKII, rulSln, 6anu'rrul a rp}Tli'rqe orroBaptr na IIMC Ng i83 or 04 12'2014 r' :a

;;:;"; ua Hapeg6a :a u3I{cKBaHIrtra 3a erli*erI{paHero I{ rpegcraBt'ero Ha xpa'ure;
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1. flplI rl3rrlbrHel '{e Ha nopbqKara trle

[peaBapIiTenHu 3a-{BKI{ rO alleTl], BI'1I E KOJrfiaIecTBo

OBPA3EU l\! 5

C IPENMET
na MEA"II ".{-P

o6ev aeiinocrurer oflxcaH,{ e Texnuqecrata

Mece[a, cqI4TaHO OT .[aTaTa Ifa [o{(THCBaHe Ha

I{3BbpirrBaMe exe,qHeBHI{ IOCTaBKH rlo

BTCJIIOquTeJIHO B IroquBHr',I I.{ npa3Tflrtl}rtr nHIl;
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8. llpltelrar..re cpoKa Ha .uocraBxa .qa e:

Tpuxpamuo rpaHeHe:
- 3aKycKa: or 07:1}qaca do 07;30 qaca;

- o6sr - or I l:O},aaca bo I l:30 4aca;
- Beqeps - or l7:00,raca do l7:30 'aaca.

Ilemt;pamuo xpaHeHe
- 3aKycKa: or 07:00,1aca do 07:30 uaca;/c nodxpenumerHa 3aKycKa s l0 laca 3a duemLL/

- o6sA "' or ll:004acado Il:30 uaca; /c nodxpenumerHa 3atiycKa a l6uaca -sa duemu/
- Beqepe - ot t-;00 ,aca oo i-.30 raco.
3a6enecrxa. IIpu nemrcpamHo xpaHeHe docmaercume ce u3sl'ptuaam mpu nbmu ua deu e
onucaHume qacoge, KaKmo npu mpuKpamHomo xpaHeHe.

9. flpuel,rave Kolll{qecrBara Ir BlraoBere xpaHa 3a BcqKo xpaHeHe aa ce o[pe.4en.sr B

nficMeHa 3alBK4 noraaega or Br3ltoxr4Tert:
- Exe4Henno lo 12:30 caca 3a cnerBalqu .qeH Ha rlpoBex.qalnrtre B N{oMeHTa jrerleHue

IIaqrleHTI4;
- B uemx go l2:30 uaca sa npeacrotl[I{re no' lsHrl au[/ct6ora w uegerrtl u nonereruI]K;
- !o i0:30 saca Ha reKytqI4r AeH ce fipaBr{ ,qon:bjrHrrrenHa 3,uIB(a 3a [ocrarII4JIHTe cr]erIrHo

6o;ruu, sa rormo o6.xg u netep.x Ha reKytrlu.{ aeH rpx6ea ga ce ocur}pl] {paHa:

- flpu rioeonocr:I'rrl.rJln 6o,tsu c:rea 12:00 qaca.qa ce [o.qa.qe 3aJIBKa ro i5:00 '{aca' :a aa
rroJrlarar 6oanure eevepx;

- Exeaneeso ao 13.00 caca npeacraBl'Irel na Bt':noxurext npeaocraBt an@opuauxr Ha

tr43nsmruters :a 6po.r ua {crrltna no BIl,qoBe E Al4errl. Koliro cne,4Ba 'qa ce flpltrorBsr 3a

cneaBalqut aeH.

10. llpueuanre TrpeAcraBr4Ten na Bs:roxfirerfiT B rroHe.{eJrHrIK aa I'3rorBt ceAM]r'trro

MeIrrc no &rerx 3a sjrcrBarrara cea.fI ra, Koero ce npe,[aBa ]Ia Hac 3a c6fnac]BaHe. tr4grotnegoro

ce.qMgr{Ho Merr}o lqe ocgf}?sBa pa:noo6paaue sa npennafaHaTa xpaHa ri B63M64HOCT 3a

lt3rrojr3BaHe Uenofo.qr{uHo Ha IroBeqe BapIlaHT}{ B rlpeAJroxeHuTe SHeBI{Ii MeH}ora, 6e: nonrap.ane

HA,IIIEBHO MCII}O B IIPOTbNX(EHAE HA ABE CEAMi{I]Ii 3A BCI{qKI'I AIIETI].

1 t . l{e npeaocraBqMe ex{eaHeBHo 48 .lacosr{ KoHTponHll [po6u or .uocTaseHara xpaHa, B

orraKoBKs r.r o6eu no ycMorpenr{e Ha I43[bnuuren-s or rrlJTHIit Ha6op xpaulr 3a .qeu.t, 3a cMerKa Ira

I4Snrmrttre:rg, 11pli yCnOBIi.{ 3a TqXHOTO CT,xpaHeIIHe u 3ana3BaHe Ha I1AeTITIIIIHOCT O1OOpeHH OT

tr4snrrggrerq a B6:noxlrre-ut;

12. llpegnaratvie BpeMe 3a peaKqus 3a 3aMqHa Ha AOcTaBesa xpaHa npHpeKJIaMaIIEq

5 (c:roeolt: ner) rr.ran,vru / uaKcr{Ma[Ho npeanoxeHo Bper{e B MuHyTr.i He IloBeqe o'r 60 urrul'uzi.

llpnroxenlre:
1. .{oryttenr 3a FllmloMorqaBaHe, Koraro jllrqero, Koero no'4asa o(beprara He e 3aKoHIrr'lJI

IIpe,{craBl4Ten Ha yr]acrHu(a; ,// .-,

2. .{pyra unSopvatlua nlnnn poK}r^4etTr4, rlo fipeqeuKa rra wacrurri*a'// //// 
:.-::

KtTTr>
..'\.

18r. lloanrac u reqar: SlnH'leHo o6crcFre^crBo^- {
;Ctl-l tol-\"' ilraaclro ,{.r..12, a,4.5 rrr 3On
'\-,^-'1-\\.. -.-' \ '",\ \\ B.DB Bpb3xa c qr-2 or 33llA t '"-''KOIIO KO"'IEB 

"l 
'

.'in!,.9eHo o6crosre.l{TEc l4nt ttuumeneu oupej.mol .,..^. t\)a t6cr1at.uy n# m*u.. -,

...,x:rchc,u.;:. an.5 r)r 3Oir :/ ..- ': >_
;ria EPt3Ka c 1,1.2 oT 3-?rlA 

=4 u/r\<ily



OEPA3EU ]r! 5

TEXHI{ImCKO IIPEI"TOXEHI'IEIIO OFIIIECTBEHA TIOPT}qKA C TIPEAMET
,rflpurorrRRe rr e?r(eaneBna AocraBKa Ha xpaaa 3a naqtrenTx x rrepcosa,'r Ha MEA"II ,,4-p

Cralren Lllrlres" A,{ rp. Mourana

}'BAXAEMI{ AAMII I{ TOCIIOAA,

C nactosrqoro, HHe or ,,N[ACTbP-[I4K" EAJ. (rocoue-e HalLMgTolaHuemo Ha Yuacmrnxa) Bu
npeacraB.{Me rrzurrero rexl lqecKo flpe.{noxenl{e 3a rl3rr:brqelrr4e Ha o6sBeHara or Bac
o6qecrnena [op:r,rrKa c ttpe,4Mer: ,,Ilpuzomoaue u etrcednetua docmaexa Ha xpaHa 3s
na4ueHmu u nepcoHLr naMFAlT ,,,{-p Craven l{flles" A'{ - rp. Monrara"npu cna:eane ua
ycnoBl{qra rr H3r{cKBaHurTa, noco-reHH B TexHEqecKara cneuu$uraunx II aoK]MeuraqHqra 3a

o6ulec tBeHa fioprqa.KaK ro cielBa:

Ilpeg,roxenue :a u3rrr,Jrrreuue Ha nopbtrKara B cr,orBercrBr.re c rexHr{qecrara
cfiequ(DtrKausff u r.r3r.rcKBaHutrra Ha Brsroru{teJrq:

llpegraralre aa rBnB.rrHItM B ntlreH o6eu aefinocrure, ofirlcaHr{ B TexHlicecxara
cneqr@rnaqru sa Br::roxsrerq 3a cpoK or 12 ueceqa, cqr.ITano or.qarara Ha noanlrcBaue Ha

.4OtOBOpa, KaTO rrpaBr4M CneAHr4Te rrpeAIO)KeHI{t:
1. llpu Ir3ntJrHeHHe Ha rroptr{rtara rqe I]3B6prIrBa\4e exe4ueBHtl .{ocraBKrl no

IIPEABAPI{TC"T]HI4 3AJIBKH IIO !I'ETI,I, BIiI H KOJIIIqCCTBO BK,IIOqI'TEJ]HO B IIOqABHI.i U rIPA3HITqHIi AHE;

2. llparexaoaue rexHl.rqecKu Bb3Mo)KHocrIi u neo6xo.{uuara xeanaQuraqrr na
rrepcoHata, KaKTo a ontrT B l.r3BbprrrBaHeTo I{a TaKgBa nocTaBKIt;

3.flpeglaranure ficrfis Lqe 6r,rar cr'o6pa:enu cr,c ,-C6opnlrr peqenr{ 3a.(uerl{t{Ht{ tcrllt
3a 3aBe.qearr.{Ta :a o6r.qecreeHo xpaHeHa u re.re6no-npo$H;TaKTl{quare 3aBe.geu.{ or i984 r.";
,,3aroua :a xpa:rate" a nogsaxonoBl.tre HopMarIrBHIl aKToBe rlo np{nafaHero My;

4. llpu npuro'rntrlero r]a xpaHara nfe crra3BaMe It3acKBaHrrrra 3a xr.iflle]Ia, KaqecrBo r-I

eneprrfina croftHocr Ira xpanara, xaxro a pa:noo6pa3ne Ha Ba,qoBere xcrut cso6pa-rno fiopMHTe

sa 6olu{w{o xpaHeHe. Xpanure 3a 6onHure, tqe [putorBqMe rrplr cla3BaHe rpaMaxa Ha

IIopqIiHTe, BK-vcoBr]Te KaqecTBa a TexHoJTotITtrHl.TTe fi3I.rCKBaHI{ 3a IIpIIrOTBtHe Ha {Her!ITTHH

xpaHE I{ go6rp ernmeu au,{, 3a npr'rrorerHero Ha Ac'tvgra, l]Ie r{3rror3Ba-Me BTtco(oKaqecrBeHu

npoAlr<rlr, Hec6Ar,pxarqfi Bpegrll4 3a 3ApaBero rrpllMeclr fi .qo6aeKu. Xpala rqe 6l.qe ron:ra.

naraTenHa, rlocraBeHa B 3arBopeHu cr,.qoBe, Koero no3BollJlBa 3a[a3BaHe Ha BK,VCOBHTe ]r

xpaHr.{TenHr.rre i rauecr:ta, AocraBeHa B ur{.dlrBH,qyarrHrj repMoycrofi-rl{Bz rqrul{ rt cE,IoBe 3a

eruoKparta )ryorpe6a. co6crBeHocr Ha I43[T,nIrIireiIt:

5. Xparare, Kollro He npxforBtMe, a ca raKrlBa, Koliro ca npe.qBapllrenHo rla(erupaHr'1,

Harrpr.{Mep M}rJrr.rHrrr, rui$nu. 6anr.t.mr.t u npyrli, Iqe orroBapf,r ua IIMC Ns 383 or 0'1 i2.2014 r. :a
flpl.ieMaHe Ha Hape.q6a 3a u3]rcKBaHl.{tra 3a erllKerl'IpaHero I'I [peacTaB{}Iero Ha xpaHHTe;

COd
5 0m

P .,!' 5
\oleo:.o

is.

urerli. Lqe ce nocraBflMe cbc co6ctBeH rpalcnof St_q,'S fd
X,BaHHt 3a rpaHcnopr Ha XpaHI4TenHn npOIyl{T +o ^o' ^a 

ra }a:
Ha xpana n MBAJ1,,.{-p ct*,." lln"in:ti .a"nfd* .ra'u:g.r;i 

lHa'n' i 
" -*" ,l la

6. llo:ryrananara s reqe6Horo 3aBeAeHIIe foroBa xpana ue 6tge'gpn'
'lrr nofi.rn rrer.Tlanunr cr-ornercrnqero na Kaqecrgoro Ha xnaHara c r.rclacKBht

-'a c



8. fipuelrave cpoKa Ha AocraBKa na e:
Tpuxpamno xpaHeHe :

- 3aKycKa: or 07:}0uaca do 07:30,laca,
- o6tA - or I l:10,raca do I I:30 qaca;

- Beqep.t - o'r I7:04 yaca do l7:30 '!aca.
Ilemxpamuo xpaHeHe

- 3aKyc(a: ot 07:O}uaca do 07:30 uaca;/c nodrcpenumeJrHa 3atg/cKa a l0qaca-sadttemu
- o6.rg - or lI:0)qacado 1l:30uaca; /c nodxpenumenHa 3aKycKa e |6,taca - ea duemu,
- Beqeps - or l7:00 uaca do l7:30,aaca.
ia6enecrrca: IIpu nemrcpamuo xpaueue docmazKume ce ussbpuaam mpu numu ua deu
onucaHume qacoBe, KaKmo npu mpuKpamHomo xpaHeHe.

9. flpnelralre KoJrr{qecrBara r.{ Br-rAoBere xpa}ra 3a Bcr:Ko xpareHe !a ce onpeAeJU{T B
rrr.rcMeua 3aJrBK4 rloAa,ueua or Bsgroxurers:

- ENeguenno ao 12:30 uaca 3a cne4sal{Hr AeH Ha lpoBexrauare B MoMeHTa jreqeHr.Ie
rIAqIIEHTII;

- B nerr,x 4o 12:30 uaca:a npercrorrqaTe no-urnu grt/ct6ora u uegela/ u rroHereJrrruK;
- [o 10:30 qaca Ha reKyfifut.{eH ce npaBIT norrr]nHuTeJrHa 3anBxa 3a rrocrtril{-rruTe orrerrrrro

6olnN, sa xolrto o6rg u eeuepr Ha rexynlaq leH Tpr6Ba J,a ce ocurlprJ xpaHai
- llpr nonono crbrrvnr4 6olHu c:reg 12:00 -laca aa ce lrorare 3turBKa .4o 15:00 vaca, :a ;1a

non;.uar 6o,unare Beqep.x;
- Exegueeno ao 13.00 qaca npeacraBurer na Bt groNlrre:Ur rrpeAocraBr r.rusopvaun-x Ha

I4gnr,rnruters :a 6por ua rrcrn.sra rro Br]AoBe r{ Afierl4, Kor.rro cnelBa .qa ce npaforB.sr 3a
cnenBaltrI4ll ,ueH.

10. flplterr.ral'te npeAcTaBETen Ha B:sgJloxr{tejlqT B lroHejteJrHHK ]Ia H3toTBt cellM[qHo
MeHro ro .44erl{ 3a creaBarEara cenMr{qa, Koero ce [peAaBa Ha Irac 3a c6tnac\1}ar]e. I4:rorgeHoto
ces\4l4qHo MeHIO rqe oc[f]?rBa pa-:noo6pa:ne Ha npeaJlaraHaTa xpaEa r.r Bs3MoxclocT 3a
u3[oJBBaIre qenorol]rrrrno Ha fioBeqe BapHaHTx B rlpeano)r(enl.rre nHeBHT] MeH]ora. 6e: noerapxue
HA !HEBqO MCHIO B NPOASNX(EHI4C H  ABC CC.IMHIIH 3A BCI{IIKH AI]CTI,I.

1 1. IfIe npelocraBsMe eirteageBtlo 48 qacona KoHTpoJrHr-r npo6u or aocraBeHara xpaHa, B
oIIaKoBKH fi o6eM rlo ycMorpeHIle na tr4:nr,mrrzTejlq or rr:b.]rHli{ na6op xpaHH 3a !eHg! 3a cMerKa Ha
I4:nlm;rlrelx, nplr ycnoBHJ{ 3a rrxr{oro ctxpaHeHrre l.i 3ana3Bal{e Ha HIeETucHocr o.qo6peu[ or
I4r n r,,,o*j .re,tt u Br', rrror+ore:u;

12. llpeglaraue BpeMe 3a peaxunfl 3a saMqua Ha AocraBerra xpana rrpfipeK!'IaMallafl
5 (cnoeolt: ner) ultrl"rn / lraxcuuango [pe.qnoxeHo BpeMe B MHHyrrl - He rioBetle or 60 vnsvru/.

llpiiroNeuue:
1. .{oxlareHr 3a )rnrrHo}vroqaBar{e, Koraro Jraqero, Koero -.^ oqtprarla He e 3a(onHrrr

npencraBl.rren Ira Yvacraaxa; ..,/npencTaBl.rTen Ea y qacTHaxa; {_ ,.

2. npyra uu$opvaura-r H HJrH toKla4egru. no npeuenxa Hb *o 8 -v
'^'L(\.J'/
^" a 6' -/'t
o\orfrtlr\

f,rocr-rDFql flo.an,c a nerar: ....... o3"{j.\)--. \r-11 e" q .i
/ .: ! \'"t\\ 

^t 
t tk) Kt )iFR d ** u''lln / . ! , i\ Ko.lrc Kz.IEB ."€,rJ;g r.+ i

.r:^r;.{eHoo6(ro.rrercrEc, 
.",)J [4s,ta]uumete\ dttpe,<rr i S j:a .po'imLb>Lt s,,ns !."1 ii..c,

llllill-I.,:;1";l':;;i' // - j or '\=--: 
t /,r 33rl.a //

2.
t)
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O6PA3EU J\! 9

IIEHOBO IIPEAj'IOII{EHIIE
3-4' I{3IIbJIHEHI4E HA OEUIECTBEHA TIOPT'qKA C IIPEIMET:

,rlpr.rrornnne r.r exeArreBua aoeraBKa Ha xpaHa 3a ltaqlreHTrl H rrepcouaJr
na MEA.TI ,,[-p Cra*ren l{,ruen" A!, rp,MoHraua

YBAXAEMI4 AAMI4 I,I |OCIIOAA,

C nacrosrqoro, gue or ,,MACT:bP-|II{K" EA! (nocoueme HarLueHoaaHuemo na V'tacmuuxa) Brt
peAcraBqMe Hamrire rleHoBrl apaMerpn 3a ll3ntnHerrue ua o6seeTrara or Bac o6rqecreena

nopbr{Ka, BT,3Jraraqa qpe3 npoBex.qaue orKpi{ra nporleaypa c [peaMer: flpurorrnue lr
exeAHeBHa aocraBKa Ha xpaHa 3a rrarlueHTrr n nepcoHarr na MEA"II ,,4-p Crauen I{,ruen"
A! - rp.Monraua

I. Eaunzqsa rleHa 3a eaaH xpaxo,4eH e 2.83 rs. (c:rosorra : ABa JreBa 14 oceMgecer r.I TpLi

cro'rulrxu) 6er,{.{C unn 3.40 ra. (c:rosolr : TpH neBa Ir qerr4pr{Aecer croruuxu) c,{!C.

IL .{ercuapupave, qe B nocorreHara ueua ca Blcrrcqeuli BcutrKlr pa3xoArl no r.{3rrbnuenl{ero Ha

flopbrmara (npnrornxue Ha xpaHa, o]raKoBKa, rpaxcnopr, raKcl-r, MI{Ta a gp.) :a cpox or 12

/,qeaHa,uecer/ a.recgrla H He rlo.qne]el Ha rrpoMlIHa.

Ill.flpneua-rrae, qe orroBopHocrra 3a eBeuryarHo aonycHarr{ rpeuKr{ r.rnu rrponycKlr flprl
[ocoqBaHeTo H r.r3qHcjreHr.IeTo Ha lpeanafaHaTa oT Hac IIeHa e caMo Haltra, KaKTo 14 qe cMe

3ano3HaTtr c IIo-cJIeIrruHTe oT HaJIIrq]reTo Ha TaKfiBa rperrrKln.

3a6e,rexrcn: IJenara ce nocoqBa B qlrcro, pa3nlrqHo or 0 lnyml, B JIeBoBe 6e: AAC c

Toqnocr Ao BTopr{J{ 3HaK cne-u aecerl4r{Hara 3arreral (r.e. go croruHra).

L/

a
r)

[ara: 05.11.2018 r.

C.1Il!
r:1'

1t

3ant4'leHo o6crofl TercrBo

rlrnacHo 9r!.42, a'n 5 or 3Ol1

BhB spt3xa c,rn 2 or 33IA Hr p.

',4oxp.reumr ce ro,{uricBa or 3aKoHHHr flpeacraB[Ten ]ia Y.{acrur € aJIH or Hz.

nocraBg B oraeneH 3anerraraH He[po3paqeu mrt,rK c naanric,,flpeg,raranl4 qeHoBu nar

/2
'.f

h-.,,



OFPA3EII Ns 9

UEHOBO IIPEAJIO)KEHIIE
3A I,I3TI6J'IHEHI,IE}; OEIIIECTBEHA TIOPT'IIKA C TIPEIMET:

,rflpnrornnne rl exeAr{eBHa AocraBr(a Ha xpaHa 3a nauuerrrr'r u flepcoqa"I

na MEA,TI ,,.{-p Cra*ren tr{lneBo' A,{, rp'Mourana

YBA}ITAEMI,I AAMI,I I'I |OCTIOAA'

C uacrollloro, uue or ,,MACTbP-III4K' EA!' (noco'teme HaultteHaeattuemo ua Vuacmutua) Bu

npeacraBtMe Harlltre qeHoBIr rlapaMerpl{ 3a u3nsIIHeHIre ga o6quegara or Bac o6rqecrgega

nopr,rrKa, Bl,3JIaraEa tp"a npo""*,u*i orKprrra npoqeAypa c npeAMer: flpr.rrorulne u

e)I(eAIleBHa AocTaBKa ,," *pu"u 3a IIauIIeHTII I{ [epcogaJl ga MEAJI ',|-p Cralreu l,I.rrltee..

A! - rp.Mourana

I. EAuna' {a IIeHa 3a enrrn xpanoaeH e 2'83 nn (cloootnl : aBa neBa rl oceM'qecer I'I TpIa

croruurr.r) 6eg AIC u:ru 3,40 ln (cnonor'l : rpr{ JreBa Ii qerupl'IAecer crorlrnrr'i) c '[flC'

iL l]ercrapnpalvre, 
qe B rocoqeuara rleHa ca BKnIoqeHIi BcEqKa pa3xoali flo I'I3nbnueHr{ero Ha

noptqKara (npurormue Ha xpaHa' o[aKoBKa' rpaHcfiopr' raKcl{' Mara n ap ) 3a cpor< or 12

/anana"qecer/ Meceua u He Iroarexn Ha npoMtHa'

ill.Ilpueuaue, qe oroBopHocrra 3a eBelrryalHo aonycHarl4 rperlrxll ]inu npoflycKll fipr{

nocoqBaHeTo Il I'l3qr{cjreH}rero Ha fipeArafaHara oT HaC qeHa e caMo I{atIa' KaKTO U qe cMe

3aTIo3HaTI,Ic[ocIeAIluI]TeoTIIaII4qI{eToHaTaKItBarpeInJ{I{.

3a6e,rexx[: IJenara ce flocoqBa B r{I{cJlo' pa3nuqHo or 0 /uyna/' B J]eBoBe 6es AnC c

ToqHocr Ao BTopHl 3HaK onea aecerl{qHara 3anerar (r'e go crorunna)'

/
,/

,[ara: 05.11.2018 r.

-r:: 4r,.{eHo o6crosre-lcrso
{_}.r,nJctrC rt,n.42? a n.5 r)r 30fi
.ri.,a spt 3Ka a .1,1.2 or 33nJJ, ' ";"'-,_:-..-,v)at>)i

',{oryureHrsr ce noxrrcBa or 3aKoHHruI t'p:i:]T1":11 I:,:"::iX#:"n#:"' -"";.#:i#THn:,i::## ;."p";;;;"; nn'n c uaan'c"rp'!,arout{ ue'os? naf -derpu"



ce:sAp^ie
No. 0191257 Add. 0

AOrOBOP 3A 3ACTPAXOBKA Ha rAPAHqtlfl 3a ri3nb/lHEHl4E B nOn3A Ha B}3/IOXHTE/|

norr'tuA Ne 0191257 /06.L2.20L8
npeAnoxeHue 3a 3acrpaxoBaHe Q 0100015

I. CTPAHh

1.1. 3afipaxoBaren / fapaHr:
"qepracrr - 3acrpaxoBarenHo ,r npe3acrpaxoBarerHo ApyxecrBo AA - t(noH Sbnrapnr" Kt{T, EhK 203318946 | ceAatu[\e v

aApec Ha ynpaBneHhe: rpaA coorF, co-paioH ,,060pLlu.{e", yn. ,,6aeo Krpo" N926-28-30, 6n.2, eI.4, e-

mail: office_bg@certasig.bg, npeAqraBrfiBaHo or Hx(onai feH,rea - ynpaBxrer, KnoH Ha tleprachr - 3acrpaxoBarerHo h

npe3acrpaxosarenHo ApylKecrBo AA - ApyxecrBo, perhcrprpaHo B Peny6nLrxa PyM-bHUr, e,q HeH perrcrpaqhoHeH xoA

124a8250, aApec Ha ynpaBneHre: PyM!Hhr, 6yxypeq, cexrop 1, y^."Hv{a^ae (apaMOrn" N9616, FpeAcraBneBaHo oT

Mapr4r PaHrenoBa, nrqeF3 3a 3acrpaxoBarenHa AeiHocr Ha ASFr RA-o21/2003.

7.2. 3acrpaxoBaq / HapeArre^, Fraph!aH ,,h3n-b,rHqre,l" 3a L{en re Ha ra3h norhLlal

MACT_bP-nUK EAA, BnrcaHo B T1'proBckr.lr perrlclbp x-bM AreHqriq no BnlncBaHrFTa c EUK 204427 425, clc ceAanrqe t1

aApec Ha ynpasneHre: rp. CoOrr 1113, pa oH VspeB, y^. He3a6paBKa Nq 25, er. 3, o0rc 311, npeAcraBreBaHo or Korl ro

flerkoB RoneB I ka,.recrBoro My Ha ly'3nbnHrreneH Ahpexrop.

1.3, 3acrpaxoBaH / 6eHe0rqraep, FaphvaH ,,8b3,'rotr(rire,'1" 3a qe.rLlre Ha ra3/ no,tfqal

MEM ,,A-p ClaMeH l4,nheB" AA - rp. MoBraHa , cbc ceAanxule h aApec Ha ynpaBreH er rp. MoHraHa - 3400, yn. ,,ChpMa

BofrBoAa " Ng 4, EhK LL7047073, npeAcraBnrBaHoorA pToAop 6opr4coB ToAopoB, B Ra.recrBoro 143n-brHrTe.neH ArpeKrop.

C nocpeAHriqecraoro Ha: 3acrpaxoBareaex 6poxep EBPhA,lt OOA, EhKr 203081632 c aApec: rp. Cooht 1616, paioH

BrlrouJa yr. 6eroBoAcRH n-br 34, npeAcraBnrBaHo or SoroMf,r lo,ttleB Kpt,creB.

L,4. Aerairt,l 3a Aoroaopa, cKnloqeH Me}l(Ay 3acrpaxoBau.l,'n x 3acrpaxoBaHt4t (Aoro60pa):

AoroBop N9: lqe 6tee yroqHes CroiHocr HaAoroBopa: CpoK Ha AoroBopa: 12 fABa{aqe.er/
cnea noAnxcsaH€rol 361 478.73 nB. (6e3 AAC) Meceqa

npeaMer Ha rloroBopa: np rorBrHe rl exeAHeBNa AocraBRa Ha xpaHa 3a naqheHrr l,1 nepcoHan Ha M 6A,tl ,,,q-p CTaMeH

l4nheB"A,q-rp.MoHraHa
MACTIP-nhK EAA e onpeAereFo 3a ,43nbnFrre,l ra 06qecrBeHara nopbLrxa c FloMep B AOll 00468-2018-0006, Fa

ocHoBaHre PeLxeHre 3a onpeAenFHe Ha r43nb,rHr.4Te,r N9 P 1a/2A.I1.20I8 t. Ha Bt'3,roxt-1Tert.

Kray3! or AoroBopa orHocHo 3aAbrxeHre Ha 3acrpaxoBarqrt (fapaHrFpaH, 3aAuaxerrn): noA fapaHrfpaHr
3aAbrHeHl4F cneABa Aa ce pa:6npar Bc,,!rrxh 3aAb,nxeHl,ls no AoroBopa, noco!eH B T.1.4 or Hacrott4tlt AoroBop 3a

3acTpaxoBka.

1.5. fapaHqxc(3aqrpaxoaarenHacyMa)

no ,cKaHe Ha 3acrpaxoBaHufl, "tlepracrr - 3acrpaxoBarenHo r npe3acrpaxoBare,nHo ApyxeqBo AA - xnoH 6bnraprit"
Kt{T, Et4K: 203318946 B {aqecrBoro Ha 3acrpaxoBaren, HeorMeHrMo ce 3aAln)+(aBa, o c,ryrai na Heh3n},tHeFhe Ha

TapaHThpaHhre 3aA1'/rxeHrF or 3acrpaxoBau.{hF cnpFMo 3acrpaxoBaHt^nt Aa n^ar\ Ha 3acrpaxoBaHht BMecro

3acrpaxoBaql,lr, BcflHa cyMa, koflTo Fe FaABriL!aBa o6qo 3acrpaxoBarenHara cyMar npf norylraBaHe or 3acrpaxoBarerF Ha

nrlcMeHo 11c'{aHe (npereHqrar) or 3acrpaxoBaHui 11 nfcMeHo cranoarule (ruu rcxaHero), TBbpAFqo qe:

'/ 3acrpaxoaaul!4rr He u3nlrHFaa 3aAb/,r)+(eH flra ch no AoroBopa (onrcaH no rope), nprApyxeHo c ontcaHh

npao8amauo gpPkecr, "r KryA&< 20331a946, ceguuure u -. r8^eHue:,pas

/ Coou, CO-pauon .,O6opuure'. y . ..5aqo Kupo" Nq26-28-30, 6^.2. c. ,acu, - 3acmpdo8amdo u npeacmpaxo8.me{ r*(m8o A,q -

npexBt,pnero Ha Apvro r,4Le. \ ^ t ,/ .f, ^5 ;) "c"".p.^ // ,a s.^t
3a 3acrplxoea-e,rn. 3a 3acrparoBar/'^ro*iS" 

., 
,u ru.,or*oy'l 

.".""--j. 
j

:rnr.:.Hoo6croprercrBo 
,".":1"0::"- ,=)) 

'o,"*-no*' ');
,-{'ar.Ho.,,.42.ar.sor3cn ni"^.,f'*r.' /:)) t:'..{rf )/+",rr-Bspb3*ac,rn.2or33;lA .\t:.J 

-/.y 
"'': i

t7

gppkecnoo, pezucnpupaHo I Peny6^ukr PturuM, eguHeH pe,ucml
y ."Huko ae KapaMou^' Nq61B, 

^uqeB3 
31 3.

mq. +3592 ,19.1 ol 16, + 1592 191o1
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Heu3nb,'tHeH/Te 3aa-brxeH[F t4 Bl,1aa Heu3nbrHeHre c
1.5.1. fpaBoroAano,nyq,raparlvFranora3ri3acraaxoB{aeeAvFLrBeF ,aa Ha,})r.laaxoBalvl, q le Mo/e jgo ^lop,npexBt,pnero Ha Apvro r,4Le. \ _. ". 
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AEl AnnA HA noRphrr4ETo (rApAHqhfl rA)

3afipaxoBarenHa cyMa (cyMa ra rapaxqrnra): 18 073.94 ,eBa (cnoeou: oceuuodecem xunqdu cedeudecem u
mpu u0.94teea), npeAcra8nrBaqa 5.OO% or cro i Hocrra Ha AoroBopa 6e3,!l,C.

Cpol( Ha 3acrpaxoaRara (oarr4xocr xa rapaHL{xflra)i 13 M,

KpaiHa Aara: 24.00 ,raca Ha 11.01.2020 r,

362.23 
^eBa

7 .24 
^e}a

369,47 ne8a (rprcra uecrAecer h aeBer h 0.47 r€Ba)

nraTqMa npeA11 Fa']a.4HaTa AaTa Ha norhqaTa.

HaranHa Aarar 0.00 .raca Ha L2,72,20L8..

3ACTPAXOBATETHA NPEMhf,

3aclpaxoBaTe,nHa npeMl,1rl

2% AaHrk sbpxy 3acrpaxoBare,nHara npeMIFl

06r4o AbrxrMa cyMa:

3acrpaxoBarerHara npeMLlr e AbnHxMa l,l3qrro 113.2.

-l

/-^'lt
/

yr."Hukoue Kapau{u,r" Nq616, 
^uueBi 

3a iacmpa-looamtuHa genHocm Ha ASF: RA-021/2003.
ne^. +a592 491Ot 16t + 3t92 191O1 55; office b8@celtasig.bg; w.certasig.ro

IV. YCJIOBhS HA 3ACTPMOBAHE

4.1. Hacrorulara 3acrpaxoBKa Ha rapaHqir npeAcraBrFBa rBbpA HeorMeHqM aHraxhMeHT, noer or 3acrpaxoBaulhe

3acrpaxoBarenr orHocHo nraulaHero s nor3a Ha 3acrpaxoBaHre Ha o6e3qereHfe B pa3Mepa Ha 3acrpaxoBarenHara cyMa B

c,nyqat, qe 3acrpaxo Baulfqr He 143n brHU urtt4 v3nbr{t4 reno4xo4nqo (or r,reAHa roq ka Ha xo,rr-1!ecrBoro, xa!lecrBoro 1,1,1[ Ha

Ao ro Bo pe H hr n e p hoA) Ta pa HTr.i pa H hre 3aA b.nxe H f i.
4.2. Ha ocHoBaHrle norhqara 3acrpaxoBarerflT ce 3aA-brxiaBa Aa rAaru Ha 3acrpaxoBaHfifl onpeAeneHara

3acrpaxoBare,nHa cyMa (rapaHqrr) npr Heh3nbnHeHqe Ha TapaHThpaHrre 3aAbnx(eFrtit or crpaHa Ha 3acrpaxoBaqrt.

Pa3Mept,T Ha 3acrpaxoBarenHara cyMa ce HaMarrBa nponopqroHarHo clc crofiHocna Ha Bctxo n,laLt{aHer f3B-bpuleHo or

3acrpaxoBare,trr, B!3 ocr-roBa Ha HacroFu.{ara Tlo.nhLla.

4.3. llp14 aHraiKhpaHe orroBopHocrra Ha 3acrpaxoBarere no ra3'4 nonhqa, 3acrpaxoBaqrqr e AnbxeH Aa B!3craHoBrr

Ha 3acrpaxoBare,tF Han-brHo cyMr,1Te, nrareHh or 3acrpaxoBarenr Ha 3acrpaxoBaHl1t BMeclo 3acrpaxoBau{rg, t(o;To e B

Heu3nb/rHeHre Ha cBoe 3aA-b,lHeHhe, npoh3Trqaulo or AoroBopa.

v. nIA|4AHEHA3ACTPAXOEATE/|HOO5E3IIETEHHE (rAPAHl-ll4F)

5.1. 3acrpaxo8arenrr ule r3Bbpul14 n/rar4aHero ra o6e:qerexrero Ha 3acrpaxoBaHUn np, nbpBoro npeAiBiBaHe Ha

npereHquf, 3a nnau4aHe or crpaHa Ha 3acrpaxoBaHhF,

5.2. Pa3Mepbr Ha o6e:qererrero no llonrqara He Morie Aa HaABrluraBa croirocrra Ha yroBopeHLlre Heycro;Rh s

AotoBopa, c-borBerc-rBaulrl Ha Her3nb,lHeHtero Ha [apaHrl1paHrlTe 3aAbrxeHft, Ht-lTo Aa HaABhuaBa nocoqeHara B

llonhqara 3acrpaxoBarenHa cyMa vtth Her,HrlA xt,M MoMeHTa Ha npeAt BtBaHero aKTyaneH pa3Mep clrnacHo r. 4.2 no-aope.

5.3. 3aeAHo c npereHqr4rra 3a n/lar4aHe 3acrpaxoBaHrrr npeAaBa Ha 3acrpaxoBarerF AeHnapar-{ht, B t(otro ce

vrolrHraar 3aAbrxeHrrFra no AoroBopa, Ror,lTo He ca cna3eHr or 3acrpaxoBau.{r,lt, (aKTo h KparKo on caHtle Ha AoroBopHara
BhHa Ha 3acrpaxoBau.{l,iF h onpeAenrHe na Aeicrerre,rnara croinocr na nonecexara qera.

5.4. KpaiHara Aara 3a nony'raBaHe Ha npereHqhFTa 3a nnaqaHe npr4 3acrpaxoBarenfl e Aarara Ba h3TrqaHe Ha

Ba,nrAHocrra Ha llori,lLlara.

5.5. unaqaHero Ha 3acrpaxoBare,rHoro o6e:u{erexr1e (raparqrrm) ce 43BbpLtBa B cpoK Ao 15 pa6orHt4 AHh or
no,'ryqaBaHe or 3acrpaxoBare,lr Ha npereHL{r/rra ri AoKyMeHTrre c1'u. T.5.3., no 6aHxosa cMerKa, nocoqeNa or
3acrpaxoBaHqa. O6e3qereHrlero ce n,4a!.{a Bt,B aa/ryrara, B xorro e nocoqeHa 3acrpaxoBarerHara cyMa B nonhqara !nf B

neBa no kypca Ha Sbnaapcxara HapoAHa 6aHKa KbM Aarara Fa n,ra!.{aHe.

vt. OSE3NEqEHTE HA 3ACTPAXOBATE,'Iff

6.1. C oareA 06e3ne.raBaFe 3aAb,rxeHhero Ha 3acrpaxoBaLr.{r1r c-br,racHo r. 4.3 no'rope Aa B-b3craFloBh Ha

3acrpaxoBarenr Hanb/'rHo cyMhre, nrareH11 or 3acrpaxoBarenF Ha 3acrpa tAlEMecro 3acrpaxoBaulre, To F

un't-,io ^."tu

";/
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u3MeHeHa I ule ce cxrtoqrl AonlnHrre,rHo cnopa3yMeHLle (Ao6aBbr{)

3a 3acrpjx6eaie.nr:

rl.t rh,reHo o6c rogTe.lcrBo
{:r.,../lactic.t,'1.42, an.5 or 30n
;ll:ts epb3xa c qn-2 or 33,nL

"qepmacu. - 3acmpalouamano u nperacmparo8amqso qp)*ecn6o AJr

CoOur. CO-p,iroH..66opuuc . y\...6eco Kupo No2o-2t{-{ ,6\.1. em. r. k
gppkecnSo, pezucmpupaBo I Pen'6^uka PlvbBu, eguBeE pe?ucnparruoi.

ya."Hukoaae Kapau{ua' N'616, auueu:ra:nunpa. danerla senlocm !a ASF: RA1l21/2001.
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6,2, HenpeAocraBtHero Ha o6e3ne,teHrero, cbr,lacHo ycnoBrflTa Ha r,6,1,. t 
^u 

Hennat4aHero Na 3acrpaxoBare,tHara

npeMfr B onpeAeneHHF cpok, BoArr Ao aHyrrpaHe Ha llorhqara h Ha Bch'rHr.1 AoRyMeHrt4) Rotfio ca Hepa3AerHa qacr or HeF.

B cny,ra; Ha aHynripaHe Ha nonfLlara, 3acrpaxoBarenrr yBeAoMFBa 3acrpaxoBaHhr He3a6aBBo 3a aHynIpaHero.

6.3. 3acrpaxo8aq rr ule 6rAe nocraeeu no FpaBo B 3ax-bcHeHue c oT,reA Ha 3aAbrxeHLlero 3a nnaulaHe, cqrraHo or
Aarara Ha no/ry'raBaHe or crpaHa Ha 3acrpaxoBareri Ha yBeAoM/'rehre, qpe3 BcaxaKBh r,tl$oprulaqraontr cpeAcr8a, kor,rto

rapaHTrlpar Aoka3BaHe Ha yBeAoMneHl,lero, orHocHo r.l3nraqaHero Ha 3acrpaxoBaH e Ha 3acrpaxoBarenHoro o6e3qereHre.
3acrpaxoBa!.{hrr ce orka3Ba 6e3Bb3BparHo or npaBoro Aa ocnopBa foA BcFKaKBa $opnaa r.r,rr.r nopaA BcrKakBa npr'rrHa,
ynpaxHFBaHero or crpaHa Ha 3acrpaxoBarenr Ha npaBoro My Ha 06pareH ficK.

6.4. B cnyqai, ,re 3acrpaxoBaulfrr e cApyHeHre, !,'reHoBere Ha cApyHeHLlero orroBapFT conqAapHo npeA
3acrpaxoBarerr !.{o ce orHacr Ao ropecnoMeHaroro npaBo Ha o6pareH 14c(.

v . h3K.noqEHhPt4cKoBE

7.7. OTroBopHocna Ha 3acrpaxoBarens no ra3h noruL{a He ce aHraxhpa 3al

7.7.7. BpeAri/ nphqhHeHh Na 3acrpaxo8aHrs B cneAcr8ue !3MeHeHhe Ha ocHoBHri,qoroBop, np, ycnoBMe, qe He e

nocrllrHaro cbr,tacue 3a h3MeHeHqe Ha AoroBopa 3a 3acrpaxoaxa (rapar]Llus) no peAa Fra Pa3Aen lX l.,l3MeHeHr1e Ha AoroBopa
-t.9.2:

LL.2. BpeA[, nopoAeF]h or HenpeoAorrMa c!,ra h AoHa3aHh ct,r,racHo 3aKoFra I pa3nopeA6hre Ha AoroBopa;
L1,.3. BpeA , nopoAeHu or norhr.llrecx!1 prcxoee (aorira, Ha!JecrB!1e h\u 'qyk<At opaxecxu 4eicroun, rpar{AaHcxa
BoiHa, peBonloL{rr, B-bcraH e, BoeHeH pex<qM, RoHcnuparLiBHr.l AeicrBrF, KoHO[cxaquf,, HaqrloHarh3aLlha, peKBu3!1q r,
ceKBecT paHe, pa3pyuraBaHe rn, noEpeHAaBe, pe3ynTaT oT npaBlTercTBeHa 3anoBeA f,r,l3anoEeA Ha Apyr opran ra o,racr);

7.7.4. BpeA!1, noRpr.lTh no Apyrh 3acrpaxoBro.l;

7.7.5. pa3xoAr, no noBoA r.1 BrB Bp!3Ka c pa3peuraBaHe nocpeAcrBoM cborBerHa HcraHqun (cuge6na/ap6rarpaxra) ra
cnop Me}l(Ay 3acrpaxoBaHrr h 3acrpaxoBaqur.

v . 3AAb.nxEHhF HA 3ACTPAXOBA[4H9

8.1. 3acrpaxoBau.{hrr e AnbxeH:
8.1.1 Aa npeAc-raB( Ha 3acrpaxoBarerr Konrie or noAnrcaFrrF AoroBop sai-xucno rpl,1 AH{ creA Aarara Ha

noAnhcoaHero My, Kaxro h Bo-1,.r xr,i AoKyMeHTu, ueo6xoquuu 3a onpeAenrHe Ha noKpr,rrure (rapaHr paHf)

3aAbrll<eHrr Ha 3acrpaxoBaulre no AoroBopa;
a.I.2. 4a cna641 3acrpaxoBarenF c BcrxakBh 0fHaFrcoBr, cqeroBoAHh ufun|t r|'proecun AoxyMeHTr4, neo6xo4rlru:a

,3,.rrcraBaHe Ha 3acrpaxoBaFrr phcR11 Aa ocrryph Aocrbn Ha npeAcraBrrefu Ha 3acrpaxo8arerF Ao ceAanuqero
ctt / tvtecror:etpuoarero na 4erixocrra /tproBcx nnoulfi 3a oqeHKa Ha HeroBara nnalexocnoco6Hocri

8.1.3. Aa rapaHTrpa nbnHoro nphnokpl.lsaHe Ha Bo1!Rr,r K^ay3t4 v yci],oBue or npoekra Fra AoroBopa, npeAocraBeH nprl
q3AaBaHero Ha nonHqara c AoroBopa c-brnacHo r. 8.1.1.

8.1.4. Aa ocl,ryph AoroBopeHoro o6e3ne.reHre B nor3a Ha 3acrpaxoBare,rr;
8.1.5. Aa nra l r.13qFno A-brxhMara 3acrpaxoBarerHa npeM r;
8.1.6. Aa yBeAoMFBa 3acrpaxoBarenr I cpoKAo 2 (ABa) AHh 3a acFHa npoMrHa B AaHHfre, AeknaprpaH npr cK,fLro!BaHe

Ha 3acrpaxoB(araj
8,7,7. Aa nonoxrl AbnxrrMara rphx(a 3a h3nlnHeHrae Ha 3aAbnx{eHxira cr, noerh c AoroBopa, cXnrcqeH c-bc

3acrpaxoBaHrr, B cpoR I nph yroBopeHhle yc^oBVA:

8.1.8. nph no ckBaHe or 3acrpaxoBaHrr Aa ''3nb1]'Htl 
HaA,re)+(Ho cBofiTe 3aA-b,rHeH!s no AoroBopa Aa yBeAoMrBa

3acrpaxoBarenq no HeroBo rlckaHe, 3a ,13fl-b/rHeHfiero Na AoroBopa, Aa nor8bpxAaBa no HaAexAeH HaqrH

iaHoopMaquFTa q Aa acltypt1 Aocrbn Ha npeAcraB rerq Ha 3acrpaxoBare,,ri Ao Mecrara, KbAero ce r3nb,'rHrBar
3aAlrxeHUrra no AoroBopa;

8.1.9. Aa He 3MeHi ,qoroBopa, cK.fLroqeH clc 3acrpaxoBaHrfl, a raKa 3aA!/rxef'1cra, noKpr.llr,r no Tlonhqara,6e3
npeABapurenHo yBeAoMrBaHe Ha 3acrpaxoBarenr u HeroBoro 0406peHue. B cny.rai, ,.re re3k npoMeHrl Morar Aa
h3MeHFT phcxa 3a 3acrpaxoBarenF, noer c nonrLlara, noc,reAHara nr _t,r,rac!1e Ha 3acrpaxoBarenF, Lr.{e 6b/

rnpaS^eBue: ?pag

-o gp)rkecm8o A,q -

\ ,^o",r$
7 ^qr", 

c -$t
3a 3acrpaxo BaqnP ,Cd;i'1t'
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8.1.10. Aa yseAoMflBa 3acrpaxoBarenr orHocHo BceK npo6.reM, Bb3HfKHa, B orHoureHhrra cbc 3acrpaxoBaH n, orHocHo

u3nb/lHeHhe Ha 3aAbrxeHhqra no AoroBopa, xotiro uoNe Aa nopoA,4 nnaqaHe/npereHqrfl la o6e:uleretae
cbfracHo R,tay3hre Ha nonrL{ara;

8.1.11. Aa VBeAoMFBa 3acrpaxoBarene orHocHo BcrKa npereHL|,rr 3a nnaulaHe, no-4yqeHa or 3acrpaxoBaHtlt no noBoA

3aAb,txeHutra, noKphrt c llor qara, Rakro 11 3a BctlLlKl,l Bb3HtlKBanfi npo6neMl;
8.1.12. B cny.rafi,9e B MoMeHTa Ha npereHqrrra 3a n.nar4aHe,3acrpaxoBau{l,lflI e Bt,B BpeMeHHa fen/rarex(ocnoco6Hocr,

ro rpn6oa 4a no,rorlra aculrKr,r yct4^t4+,3a Aa ochrypf h 3ana3u Bcr,'itr(r r!'rRsr4AHh naprqHt,l cpeAcrBa, nplAa6lfa o

cneABaul neproA e cverxn ufunu B 6poi, 3a Aa n,raru 3aA!/rx{eHrero cl1 KlM 3acrpaxoaaaua ufutn
3acrpaxoBarerr, ocBeH aRo fiMa nphophrerHt 3aAln*(eHrt, onpeAereH cbc 3akoH (nraqauun xa

pa6orxrqr/c,ryxrre,rra, Aarr,qr xr,ra AupNaaara);
8,1.13, Aa 143n!,'rHsBa roqHo Bd4!11!1 3aA.b,txeHtt, cbrracFto Hacrotu{ara llo,thqa.

tx. h3M EHEHhE HA AOTOBOPA

9.1. Ha 3acrpaxoBarenr rnua 4a 6l4e npor/BonocraBrMo HrkaRBo 3MeHeH/e Ha cpo(oBere q Yc^oBVAra Na

AoroBopa, (oero Moxe Aa yBerrqh, npflr(o r,irr-4 HocBeHo, cyMara, noFreceHa oi 3acrpaxoBaq!t € cnyqai Ha BLlHa, f.rtl4 Moxe

Aa npoA-bnx,1 cpoHa Ha AoroBopa.
9.2. llony.raBaHero Ha c-br,racue or crpaHa Ha 3acrpaxoBarerr 3a h3MeHeHrero Fra llonhqara (nopaAr r:lrenerre na

AoroBopa) qe ce ,3BbpL!r-1 Ha ocHoBaHre ckaHe or 3acrpaxoBaulqr q 3acrpaxoBaH t, u3npareHo B opr.lrfiHan Ha

3acrpaxoBarerr, 3aeAHo c AoRyMeHTaqhtra orHocHo eraFa Ha 143nb,rHeHte Ha AotoBopa npfiqhHhre, Hoi-1ro ca AoBerh Ao

HeroBo ri3MeHeH e I Ao cborBerHoro r.icHaHe 3a npoMrHa Ha llonhqara, B cpoH Ao 5 (ner) pa6ornr AHtr or Aarara Ha

o6qoro peuleHhe Ha 3acrpaxoBau.{hr l,1 3acrpaxoBaHhr 3a Heo6xoAtlMocr or npoMtBa B Aorosopa.

X, BCTbNBAHE HA 3ACTPAXOBATEIfi B NPAEATA HA 3ACTPAXOBAHI4fl NPT NNAU{AHE HA O6E3I4ETEHhE

(rAPAHr-lHF) nO nonhqArA
10.1. C !ac t,lHoro h/'tt n-brHo nrau.{aHe Ha rapaHqLlFra BMecro 3acrpaxoBaqLlr, 3acrpaxoBarerrr scr}nBa B npaBara Ha

3acrpaxoBaH r, xaro xpeArrop, cpeqy 3acrpaxoBaqrn u ce cy6porr,rpa cpe!.\y 3acrpaxoBaq'1e, xaro nphqhHfre, Ha

BpeAaTa.

1A.2. 3acrpaxoBa qr4rr e A,l'xeH Aa B!3cra HoBr,r Ha 3acrpaxoaarerfl nrareHara cyMa Ha rapaHqrlr ra B cpoK Ao 10 (Aecer)

pa6orrr,r 4rr, cqfiraHo or Aarara Ha nory'.]aBaHe or 3acrpaxoBaq e Ha yBeAoMneHrero or 3acrpaxoBarent 3a nnaLqaHe Ba

cyMa Fra rapaHq'lFTa Ha 3acrpaxoBaHfF.
10.3. llph Heh3nbnHeHhe Ha 3aAb,'rh(eHuero Ha 3acrpaxoBau.{r,1r no npeAxoAHara ro,rRa,3acrpaxoBarenrr qe ynpax(Hl,l

npaBara c, cbfracHo yc,/roBr,lqra Ha ra3h no,ltqa,
10.4. 3acrpaxoBaHrrr ce 3aAln>RaBa Aa ,'3nn^rr1BcrlgAV npaBHrl{0aKr qeckti AeicrBl,lt 3a peanh3fpaHe Ha npaBara Ha

3acrpaxoBarena cnpiMo 3acrpaxosaulhfl, BXnlo'r retHo Aa npeAocraBU Ha 3acrpaxoBarenr ctorBerHure AoKyMeHTI.

xt. o6t4t4 PA3noPEASt4

11,1. Bcflxo clo6uleHfe Ha 3acrpaxoBaul rnh 3acrpaxoBaH, cBlp3aHo cbc 3acrpaxoBXara cneABa Aa 6!Ae ,3npareHo Ha

appeca ufutu agpeca Ha ereKTpoHHa nou.4a (e-mail) Ha 3acrpaxoBarent, noco.reH B llorlaqara.
1,1.2. Ecrxo cbo6uleH,ae Ha 3acrpaxo8arenr kbM 3acrpaxoBaul !1nr 3acrpaxoBaH ce x3fpaula Ha nocoqeHrre I ForLlqara

agpec ulunu aApec Ha enexrpoHHa noqa (e-mail). nph cHnli],rBaHe Ha 3acrpaxoa(ara 3ac-rpaxoBaulrlr l,I 3acrpaxoBaHhtr
3aaBqBar aApec Ha eneKrpoHHa noqa (e-mail), Ha korlro Lrle flonyqaBar cr'o6qenrr, BK,llo,.rrre,nHo 3a npoMeHti B

ycroshflra Ha 3acrpaxoBXara, orHocHo pa3Mepa Ha 3acrpaxoBarerFrala npeMrr lr Apyr!.3acrpaxoBaulrer t4 3acrpaxoBaHt4FT

ca AnbxHr,l He3a6aBHo nucMeHo Aa yBeAoMFT 3acrpaxoBarenr 3a npoMrHa Ha yxa3aFrlre B nonhqara a\pec ufnnu e

3aflBeHhfl e-mail r 4a cuo6uqnr ra 3acrpaxoBarerF roerar qa a4pec/e-mail. Ao nonyqaBaHe ra cuo6qerrero ea npoMflHa Ha

aApeca/e-mail or crpaHa Fa 3acrpaxoBarenr, ct,orBerHhre cuo6qerrn ce [3npaqar Ao aApeca/e-mall Ha 3acrpaxoBaqrt
[/1f 3acrpaxoBaH t, noco']eHti B no/lhqara, Raro cbt4hre ce cMtrar 3a BpbqeH t noltyLleHtl or 3acrpaxosaqr4q t1rtl

3acrpaxo8aHrr c Bcl,i'rkfi npeABhAeHh B 3aRoHa rrrh AoroBopa npaBHh nocreAfqq.
11.3. Tlo ra3h 3acrpaxoBKa He ce ArrlRar rak$1 r,i Apyr n,rar4aHfr, ocBeH Aaq-bK B-bpxy 3acrpaxoBarenHara flpeMl/
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1.7,4. Bch!Kh cnopoBe, KorlTo He ca pa3peL!eHl,I no B3arMHo cr,rrac'le, nporl3Trzqaqh or ra3r1 3acrpaxoBka 
'1.rrf 

cBlp3aHLl

c HeF, BHntoL,4 e,rHo re3r, rpor,r3T/Lla-14 or unv BbB epu:xa c neti.oro lblRyBarre, ne4eicrou-e,ruocr, v3fbl'leHle vru
npe{parFBaHe/ ce oTHacrr 3a peuaBaHe npeA KoMnereHrHhr cbA B rpaA Cooqr. Fprroxr-1Mo no Hacroru{ara 3acrpaxoBKa e

6l,rrapcxoro :a xoroAarencrBo.
11.5. C Hacrot!.{oro 3acrpaxoBarerir yBeAoMeaa no/r3Bare,,rrre Ha 3ac-rpaxoBare,'rHr,1 yc.ryll4, qel

'/ 3acrpaxosare,lnr e aAMuHrcrparop Na tvelv AaHHVT o6pa6oroaxu 3a qen re, cBbp3aH, c !3n-b,rHelrero Ha

AoroBopal,l Ha 3acrpaxosarerHoro npaBoorHoureHfie, c BaHeH o6ulecrBeH l,1Hrepec; c r3nrrFeHre Ha 3akoHoBrj

3aAt/'rxeHht, Haxro i,i 3a t-{e,lLl, cBbp3aHh c Heroetre:axonll/lelAfvMHt/ wllepecv)
'/ 3acrpaxogare,rqr hMa caMocrotre,'rHo 3axoHoBo ocHoBaHUe Aa 06pa6orBa tAgHA AaHHV, Koero He ce ocHosaBa q

He 3aBrctl or ctrr,nacrlero Ha 3acerHar/Te cy6exrl ua ,4autl;

" 
taHOopMaqas 3a HaqrHa, no xo;To 3acrpaxoearerrr o6pa6orea L1 3aulhraBa ,rrLrHI Aaruu rvoNe 4a 6-u4e ravepeua
B llorhrhxara 3a koH0rAeHqrarHocr Fra 3acrpaxoBarenr, oy6,rrxyeara na https://www.certasig.ro;

r' npeAocraarHero Fa /rr4r H r.ire AaHHy, vMa u3qrno Ao6poBoneH xapaK-rep. OTKa3u 3a npeAocraBrHero Ha AaHHM e

ocHoaaFhe lacroaxoaarerer Aa orxdlr(e Aa cKroq/ AoroBop rnl 4a rpeAnpr4eMe Apv o AeicrB,ae. B c,ryqa;.,re
runcara Ha re3r AaHHh He My AaBa Bb3Mo)xHocr Aa ra:eupura o6exlaera oqeHKa Ha prcxa or cAenxara r4nfi no Apyr
HaLrrH 3acrpaLrJaBa pearh3aq!rra Ha 3akoHHrre rHTepec'1 Ha 3acrpaxoBarerr;

'/ 3acrpaxosare,lsT rapaHrupa ynpaxHFBaHero,. Ha npasara Ha cy6eKTrre Ha AaFH!r, ypeAeHh B PerraMeHT (EC)

20!6/619 Ha EBponeicKhr nap,raMeHT Li Ha ClBera 3a 3aLr.{r.1Ta Fra 0l,13r,.recKhre ,1r1qa npri 06pa6orBaHero Ha nhqHh

AaFHfi r,1 3a ceo6o4uoro 4euNer!1e Ha re3h AaHHh , orMeHiq ArpeRTrlBa 95/46/EC (O6uf perraMeHT 3a 3aLr.lllTa Ha

,rravnrre 4auur) h B nph,ron{r-4Moro B Peny6rhka St,nraprfl 3aRoFoAarencrBo B o6nacfia Ha 3aqrra Ha AaHHrre.
11.6. CrpaHhre ce clrracFBar, ,.re qe 06pa6orsar .nrqH{ AaHf Ha 3acrpaxoBaFtu 

^wJafcaou 
c^yty,wenv,

paoxprrr/npe4ocraaeur/npe4aearr Me$(Ay rrx BbB Bpb3Ka c n{ no noBoA Ha Facronulrir AoroBop, xaro cbBMecrHr,r

aAMhHhcrparopr.4 r 3aiBABar I norBt,p)xAaBar,,ie nph o6pa6orsaHero Fa rrriqHr AaHHt qe cna3Bar h3r4cxaaHhrra Ha

npu,rox(l.1Moro s Peny6nhRa Sbrraphr 3axoHoAarercrao B o6racrra Ha 3aLr.{'4Tara Ha AaHFrre (BHrl.]qrarenHo Pea./raMeHT (EC)

2076/679 Ha EBponeicr{le napnaMeHr !1 Ha C}Bera 3a 3aL4ura Ha Or3r.recKl,1Te ]]rlqa np'1 06pa6orBaHera Ha nuy+A Aa{rv t4

:a coo6ogroro 4orlNeHre Ha re3!1 AaHHl,1 h orMeHflul A peKrhBa 95/46/EC (06q per,,raMeHT 3a 3aulrlra Fra nh,rHrire AaHHfi).
11-.1. C noAnhc8aHero Ha Hacrofluloro, CTpaH re cbBMecrHo onpeAenrr cpeAcrBara, c xouro ule 6rAar
ct6fipaHfi/pa3Kpl.1Banr/npe4ocraennr,rr']HtaTe AaHHrl, neo6xo4urulr 3a cK/'ror]BaHero h q3nbrHeHrlero Ha AoroBopa, a

hMeHHO: qpe3 nlcMeHr AoByMeHTr, r/3npau.{aHh no noulara vtv npeAa3auv, Ha pbKaj Lrpe3 e/lexlpoHHh AoKyMeHrh,
f3npau.{aHt no eneKTpoHeH nrr c ruefil karo HphnrhpaHh npfRaqeHv Sainooe, ranr crxpaHFBaHl,l B}pxy rexHhqecH,
Hocrre/'r.1 Ha rn$oprvraqrr Haro kpinrhpaHh 0a;noBe; no reneooH, xaKTo l,i c-bBMecrHo onpeAenrr qerhre Ha

o6pa6oreanero, a iMeHHo: ,3n!r'rHeHrlero Ha AoroBopa h Ha 3acrpaxoBare,rHoro npaBoorroureHfe,3a Hyll(Ahre Ha BarReH

o6qecrBeH rHTepec;3a Ll3nb.rLHeHLie Ha 3akoHoBr 3aAlnN(eHfr r.1 3a 3aulhra ra aaxourrherrrruHlr hHTepeol Ha

3acrpaxoBarerr.
11.8, cTpaHhre ce 3aAbrxaBarAa npeAocraBtr Fta cy6eHT Te Ha AaHHll, c xor4To ocbu\ecrBrBar xoHraxr,3aAbrxrrerHara
rHoopMaqhF no q.n.13 !1 ,1n.14 or 06qrF per,raMeHT orrlocHo 3a!.{rrara Ha AaHNrre, a xMeHNo AaHHfi orHocHo AeiHocfia
no cbBMecrHo 06pa6orBaHe Ha./rr4qHtl AaHHrl, B KparKa, npo3paqHa, pa36hpaeMa !.r recHo AocrbnHa <!opMa, Ha FceH I npocr
e3rk. nocoqeHara qHOopMaqrt MoHe Aa 6tAe npeAocraserra ,rpe3 llonITuKa 3a noBepl,1Te,rHocr Ha BcrKa or CTpaHhre.
11.9. cTpaH'1re h3prr]Ho ce clrracraar, !e B-bB Bpb3xa c o6pa6oreauero Ha AaHHLl, BcrKa or cTpaHHTe qe Hoch

orroBopHocr npeA 3acernarl-re cy6exrl Ha AaHHh l,1 caMocroflTe/lHo ule KofraxryBa c rFX.
11.10. Cbc cK/lroqBaHe Na Fraclorqara 3acrpaxoBHa, 3acrpaxoBaH rr Ll 3acrpaxoBaqrlrr Aasar !3pqqHoro ch cbT,rac e
,nhgHhre AaHHr, npeAocraBeH{ or rFx, Aa 6bAar o6pa6orBaH'1 u rpeAocraBrH14 or 3acrpaxoBare,rr Ha rperr nl4qa
(sx,rrrovlre,ruo Ha,nrqa, Lrrero Mtcro Ha npe6tlBaBaHe He e crpaHa-qreHKa Ha EBpone;cKuF c.blo3 tlrh Ha At,pxaBa-qneHxa
Ha EBponeicKoro l,rxoHoMr,r!ecko npocrpancrao) 3a Hyr(A!Te Ha 3aclpaxoBkara r,t 3a crarhcrhqecKfi qeru, cbr,racHo
nocoqeHoTo no fope,

HacronL4ara 3acrpaxoB(a (norfiqa) ce cHrroqri B rph oprr'.1HarHh ek3eMnnqpa, xol.iro ca pa3npeAereH14, Kaxro creABa: eA[H
3a 3acrpaxoBaq!r, eArH 3a 3acrpaxoBaHhB u eArH 3a 3aclpaxoBarerr.

/ yepmacu, - racnparcoamsEo u 
'pBacmpaxo8amuuo 
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