
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Д и Д ЕВРОФЛОРА“ ЕООД
ПРЕДМЕТ: „Периодична доставка на посадъчен материал съгласно опис за нуждите на 
ОП „Зелени системи” и други структури при Община Велико Търново след възлагане, 
по обособени позиции”, за обособена позиция № 1 „Доставка на посадъчен материал - разсад 
на цветя”

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
За възлагане изпълнението на доставка на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП

Днес, ....С. .2019 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, с адрес: 
град Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от 
инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ - Кмет на Общината, наричан по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и Даниела 
Данчева - Главен счетоводител Община Велико Търново и отговорно лице по чл. 13, ал. 3, т. 
1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), от една 
страна,
и

2. „Д и Д ЕВРОФЛОРА“ ЕООД, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, със седалище 
и адрес: гр. Павликени 5200, ул. „Бузлуджа“ № 20, с адрес за кореспонденция: гр. Павликени 
ул. „Илия Златев“ № 12, вх. А, ет. 4, ап. 10, тел: 0888 407084, 0886 518043, e-mail: 
mitko720619@abv.bg, ЕИК: 200122611, идентификационен номер по ДДС: BG200122611, 
представлявано от Димитър Прокопиев - управител,
определен за изпълнител след проведено публично състезание за възлагане на обществена 
поръчка № 00073-2019-0008 (Уникален номер на поръчката в РОП), от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави за нуждите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоките, включени в обхвата на обособена позиция № 1 „Доставка на 
посадъчен материал - разсад на цветя” след писмено възлагане в зависимост от конкретните 
потребности на ОП „Зелени системи” и други структури при Община Велико Търново.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощен негов представител възлага видовете и количествата 
посадъчен материал по опис, съгласно Техническата спецификация (Приложения № 1), 
Ценовото и Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложения № 2).

II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срок на договора
Чл. 2(1) Настоящият договор влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.
(2) Срокът на договора е 2 (две) години, считано от датата на сключването му, или до 
достигане на максимално допустимата стойност на договора, в зависимост от това кое от 
двете събития настъпи по-рано.
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Подновяване на договора по чл. 21, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл, 6, ал, 1 от ППЗОП
Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото, при необходимост от продължаване на 
доставките, да удължи срока на настоящия договор за изпълнение на поръчката до 6 (шест) 
месеца, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя конкретния срок с писмено уведомление до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Договорът може да бъде удължен, ако са налице следните обстоятелства:

1. максимално допустимата стойност на договора по чл. 6, ал. 2 не е достигната;
2. налице е потребност от продължаване на доставките.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за удължаване срока на договора с 
уведомително писмо. Уведомителното писмо се изпраща преди изтичане на срока на действие 
на договора.
(4) Обемът на доставките след подновяване е в зависимост от потребностите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките на остатъка по договора и се възлага при условията на чл. 1 от 
настоящия договор, а условията и реда за изпълнението са съгласно уговореното с настоящия 
договор.
(5) Всички плащания, извършени след подновяването, заедно с тези, които са извършени 
преди това, не могат да надвишават максимално допустимата стойност на договора по чл. 6, 
ал. 2.
Срок и място на изпълнение
Чл. 4 (1) За озеленяване на зелените площи, поддържани от ОП „Зелени системи“, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощен негов представител заявява растителността в сроковете:

1. За пролетното засаждане възлагането се прави до 30 януари;
2. За есенното засаждане възлагането се прави до 30 юни.

(2) Доставката на цветята по ал. 1 се извършва в сроковете:
1. За пролетното засаждане не по-късно от 24 май на съответната година;
2. За есенното засаждане не по-късно то 20 октомври на съответната година.

(3) За проект „Моята градинка“, който се провежда всяка пролет (април-май), възлагането се 
прави в рамките на сроковете на проекта. Доставката на разсад се прави в рамките на 
сроковете на проекта, но не по-късно от 30 май на съответната година.
(4) Датите на възлагане и доставка по ал. 1-3 могат да претърпят промяна в зависимост от 
климатичните условия, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощен негов представител 
информира писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) Във всички останали случаи заявяването на разсад на цветя се прави при необходимост и 
се доставя в срок до 1 (един) календарен ден, считано от деня следващ получаването на 
възлагателно писмо.
Чл. 5 Място на изпълнение на договора: доставката се изпълнява до предварително уточнен с 
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обект, намиращ се на територията на Община Велико 
Търново.

III. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.6(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на всяка една конкретна 
доставка по договорените единични цени, посочени в ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2), което е неразделна част от договора.
(2) Общата стойност на всички плащания по ал. 1, за срока по чл. 2, ал. 2, в т.ч. и плащанията 
за срока на подновяването по чл. 3, ал. 1, не може да надхвърля максимално допустимата 
стойност на договора, която е 87 000,00 лв. (осемдесет и седем хиляди лева) без ДДС, а с 
ДДС 20 % - 104 400,00 лв. (сто и четири хиляди и четиристотин лева).
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не възлага изпълнение за цялата стойност на договора. 
Посочените количества в Техническата спецификация (Приложение №1) са прогнозни и не са
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обвързващи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Окончателната стойност ще се определи в рамките на 
реалното изпълнение на поръчката.
(4) Възнаграждението се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез банков превод по сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 (тридесет) дни след одобряване на оригинална фактура и 
подписан от двете страни приемо-предавателен протокол. Фактурата се издава с данни на 
съответния разпоредител с бюджет към Община Велико Търново, от който ще се извършва 
плащането, съгласно Приложение № 3 към настоящия договор.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената доставка при констатиран 
некачествен /неотговарящ на Техническата спецификация/ посадъчен материал, или материал 
с установено заболяване или наличие на вредители. В случаите, когато са констатирани 
недостатъци по изпълнението, сумата се изплаща след отстраняването им.
(6) Когато дейност, предмет на договора се извършва от подизпълнител и може да бъде 
предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заплащането й се 
извършва директно на подизпълнителя в съответствие с условията по ал. 1-5.
(7) Разплащанията по ал. 6 се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му. Към искането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като 
недължими. В искането за плащане и в становището на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да бъде 
посочен размера на дължимото възнаграждение, както и банковата сметка на подизпълнителя, 
по която да бъде преведено плащането.
(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 6, когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причините за отказа.
(9) В Цените по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 
доставките, включително, но не само - стойността на стоките, транспортни разходи, 
застраховки, данъци, такси, и други, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на 
каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(Ю) Посочените в настоящия договор единични цени остават непроменени за срока на 
действието му, освен при намаляване на договорените цени в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
в случаите, изрично уговорени в този договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.
(11) В случай, че по време на изпълнение на договора размерът на ДДС бъде променен, цената 
следва да се счита изменена автоматично, в съответствие с нормативно определения размер на 
данъка, без да е необходимо подписването на допълнително споразумение.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.7(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
за изпълнение на договора.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставените стоки, чрез 
подписване на приемо-предавателен протокол, ако са качествени и отговарят на 
характеристиките, съобразно Техническата спецификация (Приложение № 1).
Чл.8(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното 
възнаграждение за изпълнената доставка, ако доставеното е качествено и отговаря на 
изискванията му.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да дава задължителни писмени 
указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно справките/протоколите за отчитане на дейността, 
тяхната форма, съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са всички указания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител относно формата и начина за водене на отчетност 
на изпълнението и начина на оформяне на документите във връзка с този договор.
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(3) Ако отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е съгласно изискванията 
и задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител, 
ВЪЗЛОЖИТИЕЛЯТ може да откаже заплащането им или да заплати по-малко.
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си за отчитане на изпълнението или 
отчитането на изпълнението не е съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов 
представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати договора и да задържи 
гаранцията за изпълнение, респ. да упражни правата по банковата гаранция за 
изпълнение/застраховката.
(5) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане по 
изпълнението на доставките, които съгласно протоколите не са приети от представителите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 9(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществи доставката в 
срок и без отклонения от условията на този договор. При неизпълнение, респективно 
некачествено или несвоевременно изпълнение на възложеното с този договор, пълна липса на 
изпълнение, или при каквото и да било друго неизпълнение на задължения по този договор, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква съставянето на констативен протокол, подписан от 
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно 
доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 
неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
суми.
(2) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негов служител за подписване на констативен 
протокол за неизпълнение, същият се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов служител и 
двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от 
дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.
(3) При констатиране с протокола на недостатъци или друго неизпълнение, в същия се 
отбелязва естеството на недостатъците/неизпълнението и степента, в която те засягат 
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се посочва стойността на дължимото възнаграждение 
след приспадане на неизпълнението и /или обременената с недостатъци доставка. При забава 
или друго неизпълнение, се посочва периода на просрочването и/или естеството на 
неизпълнението.
(4) При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при условие на констатирането 
му по реда по-горе.
Чл. 10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок, отчетна 
информация за реализация на доставките от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 11 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря 
на условията по чл. 18, ал. 2.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свой риск 
посадъчен материал с ненарушена цялост и с характеристики, съгласно Техническата 
спецификация (Приложение № 1).
(2) Когато бъде изискано ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди доставката да представи мостри, 
които трябва да се одобрят от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде заявените стоки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо- 
предавателен протокол.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложеното с необходимата грижа, ефективност, 
добросъвестност в съответствие с най-добрите практики за дейността, като за целта 
мобилизира необходимите за това финансови, човешки и материални ресурси.
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Чл. 13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор и за предприетите мерки за 
тяхното преодоляване.
Чл. 14(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие 
за осъществяване на доставката.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното възнаграждение 
за извършената доставка, при условията и в срока съгласно настоящия договор.
Чл. 15 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в 
защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Осигуряването на транспортни средства, както и всичко друго необходимо за извършване 
на доставката е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Ресурсите, в това число персонал, техника и технически пособия, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
е посочил в офертата, че ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката, трябва да бъдат 
налични в предложения вид и обем при изпълнение на съответните дейности по договора. 
Чл.16 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 
представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на заявения 
посадъчен материал.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на проверки от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 17 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че няма да разпространява на трети лица факти, данни, 
обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
станала му известна по време и във връзка с изпълнението на този договор.
Чл. 18(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение с 
подизпълнителя/ите, посочен/и в офертата му (ако е приложимо) в срок от 7 (седем) дни от 
сключване на настоящия договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за 
подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата 
подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното 
споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по ал. 2 
и 3.
(2) Подизпълнителя/ите трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от 
поръчката, който ще изпълняват, и за тях не трябва да са налице основанията за отстраняване 
от процедурата, посочени в обявлението.
(3) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 
изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които 
ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
(4) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 3.
(5) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 19(1) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 
които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
(2) Не е нарушение на забраната по ал. 1 доставката на стоки, материали или оборудване, 
необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва 
монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за 
обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.
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Чл. 20 При изпълнението на договора за обществена поръчка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите 
подизпълнители (в случай, че ползва такива) са длъжни да спазват всички приложими правила 
и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, 
приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, 
социално и трудово право съгласно приложение № 10 към чл.115 от ЗОП.

VI. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 21 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на 
доставката е допуснал отклонения от нормативно установени задължителни изисквания за 
изпълнение на дейността.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за нанесени вреди на физически лица и/или 
имущество при или по повод изпълнение работата по този договор и при условие, че вредите 
са по причина, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря.
Чл. 22 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако доставените стоки имат явни недостатъци, 
които намаляват тяхната цена или тяхната годност да бъдат използвани по предназначение. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и при скрити недостатъци по реда на гражданското 
законодателство.
Чл. 23 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва безвъзмездно подмяна на повреден или 
негоден за употреба или погинал посадъчен материал, в рамките на предложения в офертата 
му гаранционен срок - 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на 
съответната доставка.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си по ал. 1 в срок указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
При неизпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на цената на стоката, която 
не е заменил с друга такава - нова, без недостатъци и с характеристики съгласно заявената. 
Чл. 24 При забава изпълнението на заявката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 
1 % върху стойността на забавената доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от 
стойността на заявката.
Чл. 25 Неустойките се удържат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от последващи плащания към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или се заплащат незабавно, при писмено поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по 
банковата сметка на съответния разпоредител с бюджет. В случай, че банковата сметка на 
съответния разпоредител с бюджет не е заверена със сумата на неустойката в срок от 7 (седем) 
дни от искането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за плащане на неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 
да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.

VII. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА. 
ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

Чл. 26 (1) Предаването се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в 2 (два) 
екземпляра от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.
(2) Протоколът по ал. 1 се изготвя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съдържа най-малко списък на 
заявените стоки, съдържащ пълното им наименование и индивидуализиращи белези (сорт, 
вид, партиден номер и др., ако има такива).
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията за 
доставката, да откаже приемането на част или цялото количество, както и да откаже да 
заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите 
задължения съгласно договора. Задържане на сумата в този случай не е забава за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(4) Собствеността върху доставените стоки се прехвърля на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на 
приемането им от негова страна. Рискът от погиването на стоките преминава в тежест на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от същия момент.
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Чл. 27(1) Рекламации по количествата на доставките могат да се правят само в момента на 
подписване на приемо-предавателен протокол между страните.
(2) Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в тридневен срок от 
откриването им в рамките на предложения гаранционен срок по чл. 23, ал. 1.
(3) В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява проверка на рекламираните стоки от контролна организация в 
присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 28 При подписването на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
гаранция за изпълнение в размер на 2 % (две на сто) от максимално допустимата стойност на 
Договора без ДДС, а именно 1 740,00 лева (хиляда седемстотин и четиридесет лева) 
(„Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на 
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.
Чл. 29 (1) В случай на изменение на Договора1, 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 7 (седем) 
дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

1 Това е възможност, която е приложима в случаите, предвидени в чл.111, ал.2, изр. последно, и чл.116, ал.1, 
т.т. 1, 2, 3 и 6, и чл. 116, ал.4 ЗОП.

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

Е внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
при спазване на изискванията на чл. 30 от договора; и/или;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова 
банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 31 от договора; и/или

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова 
застраховка, при спазване на изискванията на чл. 32 от договора.
Чл. 30 Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по 
следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка:
BIC:
IBAN:

Чл. 31(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 във форма, предварително 
съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 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.
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Чл. 32(1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в 
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице 
(бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

Е 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.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства за наличието и 
валидността на застрахователен договор (копия от застрахователни полици и платежни 
документи за платени застрахователни премии). Тези документи се представят в 7-дневен 
срок от писменото им поискване.
(4) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението за поддържане 
на застраховка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той може да спре/задържи/ плащания, които му дължи, в 
размер на целия размер на гаранцията за изпълнение. В този случай гаранцията за изпълнение 
се приема, че се трансформира в парична форма и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ я задържа за срок, 
съгласно договорените условия, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я представи в друга форма.
(5) В случай, че не са налице дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащания и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не 
изпълни задължението си за поддържане на валидна застрахователна полица, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с предизвестие, като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи гаранцията за изпълнение в парична сума в седемдневен срок от 
датата на прекратяването.
Чл. 33(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 60 
(шестдесет) дни след приключване на изпълнението на договора и окончателно приемане на 
доставките 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;

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 или чрез изпращане на писмено уведомление до 
застрахователя.
(3) Гаранцията или съответната част от нея 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. 34 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. 35 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в 
следните случаи:
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1. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато доставките не отговарят на изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

2. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 
несъстоятелност;

3. във всички останали случаи, предвидени в настоящия договор.
Чл. 36 Във 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. 37 Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и договорът 
продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем) 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. 28 от Договора. 
Чл. 38 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за 
изпълнение са престояли при него законосъобразно.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 39 (1) Настоящият договор се прекратява:
а) едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено едномесечно предизвестие, като 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването качествено 
извършени работи и приети по надлежния ред;

б) по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
в) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на договора;
г) с изпълнението на всички задължения на страните по него;
д) при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 

писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
е) когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява 

договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът се прекратява с изтичане на срока по чл. 2, ал. 2 от Договора, съответно с 
изтичане на срока на подновяването по чл. 3, ал. 1 (ако е приложимо), или с достигане на 
максимално допустимата Стойност на Договора.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено 
предизвестие в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извършва доставките съгласно указанията и заявките на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съгласно постигнатите договорености с настоящият договор;

2. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява други свои задължения по договора;
3. ако договора стане икономически неизгоден за общината;
4. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона случаи;
5. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител без да е декларирал това в офертата 

си или замени подизпълнител без да са налице условията по чл. 18, ал. 3 от договора или не 
изпълни друго задължение по договора във връзка с подизпълнителя. В този случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да усвои гаранцията за изпълнение.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати без предизвестие договора за обществена поръчка 
при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 ЗОП:

1. когато се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на 
поръчката за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз 
основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата.
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2. когато поръчката не е следвало да бъде възложена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради 
наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 
ДФЕС2.

2 ДФЕС- Договор за функционирането на Европейския съюз

(5) Договорът се прекратява без предизвестие в случаите на чл. 5, т. 3, буква „б” от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици, като не се дължи нито връщане на гаранцията за изпълнение, нито заплащане на 
извършеното, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със 
законната лихва.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно договора, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е 
открито производство на несъстоятелност или са възникнали други обстоятелства, които 
могат да застрашат изпълнението на настоящият договор. Същите права ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ престане да отговаря на изискванията на ЗОП.
Чл.40(1) При едностранно прекратяване на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
усвоява гаранцията за изпълнение на договора.

(2) При прекратяване или разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение.

(3) При прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на основанията 
предвидени в настоящия договор, последният не дължи заплащане на обезщетение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпените вреди от прекратяването на договора преди срока.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 41(1) При изпълнение на възлагане във връзка с оперативни програми или във връзка с 
договори/споразумения или др. за предоставяне на финансова помощ страните при 
необходимост оформят възлагането по начин, изискващ се от финансиращата страна и се 
подписват протоколи, декларации, споразумения и др. с оглед изпълнение на специфични 
изисквания на финансиращия орган.
(2) Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга 
клауза или на договора като цяло.
(3) Страните се съгласяват и приемат, че изменение на сключения договор за обществена 
поръчка се допуска само при условията на чл. 116 от ЗОП.
Чл. 42(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 дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването - при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка - при изпращане по куриер;
4. датата на приемането - при изпращане по факс;
5. датата на получаване - при изпращане по електронна поща.
(3) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, 
срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от 
вписването в съответния регистър.
Чл. 43 Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод 
изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, < 
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недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред 
компетентния съд в гр. Велико Търново по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Чл. 44 За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство на Република България.

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни в съдържанието им 
екземпляра - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:
Приложение № 1 - Техническа спецификация на Възложителя;
Приложение № 2 - Ценово и Техническо предложение на Изпълнителя;
Приложение № 3 /• Спи<^мСсданни за фактура на разпоредителите с бюджет към 

Община Велико Търново.,

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
Кмет на

ИЗПЪЛНИТ
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Приложение № 1 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ДОСТАВКА НА ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ - 

РАЗСАД НА ЦВЕТЯ”

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:
Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности:
- доставяне (транспортиране) на посадъчния материал, включен в обхвата на 

обособената позиция, франко обекта на Възложителя;
- съхраняване на растителния материал (при необходимост) до момента на предаване - 

доставяне за засаждане на обекта, посочен от Възложителя;
- доставките се извършват след писмено възлагане с опис, включващ видове, размери, 

брой и място за доставка;
- при необходимост преди доставката се представят мостри, които трябва да се одобрят 

от представител на Възложителя.

II. ОПИС НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ - РАЗСАД НА 
ЦВЕТЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА НА ПОЗИЦИЯТА:

Таблица № 1 „Разсад на цветя”

№ Вид Ед. мярка

1
Цветя (разсад в саксийки) 1 група: антиринум, вербена, 
кларкия, матиола, перила, далия, салвия, петуния, газания 1 бр.

2
Цветя (разсад в саксийки) II група: амарант., астри, гонфр., ешолция, 
иберис, импасианс, календула, хелихризум 1 бр.

3
Цветя (разсад в саксийки) III група: виола, миозотис, белис, силене, 
тропеолум 1 бр.

4
Цветя (разсад в саксийки) IV група: алисум, лобелия, портолака, 
флокс, пиретрум, тагетес, циния 1 бр.

5
Цветя (разсад в саксийки) V група: бегония, семпрвивум, гнафалиум, 
фуксия, колеус, иризине, сантолина, м-м солеро, цинерария, агератум 1 бр.

6
Цветя (разсад в саксийки) VI група: кани, бегония тубероза, 
пеларгониум едроразмерен 1 бр.

7
Цветя (разсад в терини) I група: антиринум, вербена, кларкия, 
матиола, перила, далия, салвия, петуния, газания 1 бр.

8
Цветя (разсад в терини) II група: амарант., астри, гонфр., ешолция, 
иберис, импасианс, календула, хелихризум 1 бр.

9
Цветя (разсад в терини) III група: виола, миозотис, белис, силене, 
тропеолум: 1 бр.

10
Цветя (разсад в терини) IV група: алисум, лобелия, портолака, флокс, 
пиретрум, тагетес, циния 1 бр.

11
Цветя (разсад в терини) V група: бегония, семпрвивум, гнафалиум, 
фуксия, колеус, иризине, сантолина, м-м солеро 1 бр.
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12
Цветя (разсад в терини) VI група: кани, бегония тубероза, 
пеларгониум едроразмерен 1 бр.

13 Луковици - едри (лалета, нарциси, зюмбюли и др.) 1 бр.
14 Луковици - дребни (ириси, минзухар, сцила и др.) 1 бр.
15 Многогодишни перенни в контейнер 1 бр.

Прогнозно количество цветя за срока на договора от 2 години: 115 500 броя 
(стръка). Посоченото количество е ориентировъчно, като Възложителят си запазва правото да 
не заявява цялото количество, ако не е необходимо. Количеството на стоките се определя от 
представител на Възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансовата 
обезпеченост.

II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО:
Цветята (разсадът) трябва да отговаря на следните изисквания:

1. Качество - първо.
2. Сортова чистота - 100%.
3. Здравословно състояние - здрав, неповреден от болести и неприятели.
4. Механични повреди не се допускат.
5. Коренова система - добре развита, задържаща почвен субстрат около 

разклоненията.
6. Надземна система - наличие на облистени разклонени стъбла (добре оформена 

листна розетка).
7. Наличие на разцъфнали цветове или съцветия (изключение са видовете, 

засаждани през есента с първоначален цъфтеж през пролетта).
8. Типът опаковка за транспортиране трябва да осигурява запазване на разсада от 

повреди. Разсад, пикиран в саксийки или щайги (терини).
За озеленяване на зелените площи, поддържани от ОП „Зелени системи“, 

Възложителят или упълномощен негов представител заявява растителността в сроковете:
• За пролетното засаждане възлагането се прави до 30 януари;
• За есенното засаждане възлагането се прави до 30 юни.
Доставката се извършва в сроковете:
• За пролетното засаждане не по-късно от 24 май на съответната година;
• За есенното засаждане не по-късно то 20 октомври на съответната година.
За проект „Моята градинка“, който се провежда всяка пролет (април-май) и има за цел 

да превърне пространствата между жилищните кооперации и сгради в красиви кътове със 
зеленина и цветя, възлагането се прави в рамките на сроковете на проекта. Доставката на 
разсад се прави в рамките на сроковете на проекта, но не по-късно от 30 май на съответната 
година.

Датите на възлагане и доставка могат да претърпят промяна в зависимост от 
климатичните условия.

Заявяването на разсад на цветя за други структури към Община Велико Търново се 
прави при необходимост и се доставя в срок по договора, но не повече от 15 дни след писмено 
възлагане.

* Забележка: Навсякъде, където е посочен модел, източник, процес, търговска марка, 
патент, тип, произход или производство да се чете „или еквивалентно“.
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Приложение №
Образец № 3.1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Периодична доставка на посадъчен материал съгласно опис за нуждите на 
ОП „Зелени системи” и други структури при Община Велико Търново след възлагане, 
по обособени позиции”, за обособена позиция № 1 „Доставка на посадъчен материал - разсад 
на цветя”

Долуподписаният ДИМИТЪР ПРОКОПИЕВ,
с ЕГН , лична карта № издадена на г. от МВР
в качеството ми на УПРАВИТЕЛ

(посочете длъжността)
на „Д и Д ЕВРОФЛОРА” ЕООД,

(посочете наименованието на участника)
с ЕИК: 200122611, актуален телефон: 0888407084
факс: ................................ ; електронна поща mitko720619@abv.bg
Регистрация по ЗДДС: BG200122611

Разплащателна сметка:
1BAN сметка
BIC код на банката
Банка:
Адрес на банката:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената 

обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на посадъчен материал съгласно 
опис за нуждите на ОП „Зелени системи” и други структури при Община Велико 
Търново след възлагане, по обособени позиции”, за обособена позиция № 1 „Доставка на 
посадъчен материал - разсад на цветя”:

При поръчка на посадъчен материал, посочен в Техническата спецификация, 
заплащането се извършва по единични цени на стоките в лв. без ДДС, както следва:
Таблица № 1
—

№ Вид Ед.
мярка

Ед. цена 
в лв. без

ДДС
4 |1 2 3

1
Цветя (разсад в саксийки) 1 група: антиринум, вербена, 
кларкия, матиола, перила, далия, салвия, петуния, газания I бр. 0.80

2
Цветя (разсад в саксийки) II група: амарант., астри, гонфр., ешолция, 
иберис, импасианс, календула, хелихризум I бр. 0.85

3
Цветя (разсад в саксийки) III група: виола, миозотис, белис, силене, 
тропеолум 1 бр. 0.80

4
Цветя (разсад в саксийки) IV група: алисум, лобелия, портолака, 
флокс, пиретрум, тагетес, циния 1 бр. 0.80
Цветя (разсад в саксийки) V група: бегония, семпрвивум, гнафалиум, 
фуксия, колеус, иризине, сантолииа, м-м солеро, цинерария, агератум 1 бр. 0.90

6
Цветя (разсад в саксийки) VI група: кани, бегония тубероза, 
пеларгониум едроразмерен 1 бр.

i
3.30

J
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7
Цветя (разсад в терини) I група: антиринум, вербена, кларкия, 
матиола, перила, далия, салвия, петуния, газания 1 бр. 0.55

8
Цветя (разсад в терини) II група: амарант., астри, гонфр., ешолция, 
иберис, импасианс, календула, хелихризум 1 бр. 0.55

9
Цветя (разсад в терини) III група: виола, миозотис, белис, силене, 
тропеолум: 1 бр. 0.50

10
Цветя (разсад в терини) IV група: алисум, лобелия, портолака, флокс, 
пиретрум, тагетес, циния 1 бр. 0.50

11
Цветя (разсад в терини) V група: бегония, семпрвивум, гнафалиум, 
фуксия, колеус, иризине, сантолина, м-м солеро 1 бр. 0.60

12
Цветя (разсад в терини) VI група: кани, бегония тубероза, 
пеларгониум едроразмерен 1 бр. 2.00

13 Луковици - едри (лалета, нарциси, зюмбюли и др.) 1 бр. 0.60
14 Луковици - дребни (ириси, минзухар, сцила и др.) 1 бр. 0.50
15 Многогодишни перенни в контейнер 1 бр. 3.00

Сума ог единичните цени в лева без ДДС по таблица № 1 от техническата 
спецификация за обособена позиция № 1: 16.25

* В случай, че бъде избран за Изпълнител, за целия срок на изпълнение на договора 
участникът е обвързан от единичните цени, които е оферирал с Ценовото си предложение.

** Участникът трябва да даде ценовото си предложение по всяка една 
номенклатурна единица от техническата спецификация. Непосочването на цена по който и 
да е ред от таблица № 1 води до отстраняване на офертата на участника!

*** Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски 
в изчисленията на предложените от него цени.

Цената е формирана с оглед на изпълнение на условията и изискванията, 
подробно описани в Техническата спецификация и проекта на договор към 
документацията за обществена поръчка и всички други изисквания на възложителя.

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички 
разходи за изпълнение на доставките, включително, но не само - стойността на стоките, 
транспортни разходи, застраховки, данъци, такси, и други неупоменати по-горе за изпълнение 
на задълженията ни по проекта на договор.

Приемаме, че Възложителят ще заплаща възнаграждение на Изпълнителя при 
условията, предвидени в документацията за обществената поръчка и при условията на проекта 
на договор.

Предложените от нас единични цени са с положителна стойност различна от нула и са 
определени до втория знак след десетичната запетая. При несъответствие между цифровото и 
изписаното с думи възнаграждение ще се взема предвид изписаното с думи.

Запознати сме с изискването, че при констатиране на аритметични грешки, ще бъдем 
отстранени от участие.

До подписването на договорно споразумение тази оферта ще формира обвързващо 
споразумение между нас и Възложителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
- Електронен носител на ценовото предложение.



Дата 26/03/2019

Име и фамилия Димитър Димитров

Подпис

Наименование на участника и 
печат

„Д и Д ЕВРОФЛОРА” ЕООД
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Образец № 2.1
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА

\ 14 J 
с предмет: „Периодична доставка на посадъчен материал съгласно опис за нуждите на ОП 
„Зелени системи” и други структури при Община Велико Търново след възлагане, по 
обособени позиции”, за обособена позиция № 1 ..Доставка на посадъчен материал - разсад па 
цветя’"

Долуподписаният ДИМИТЪР ПРОКОПИЕВ,
с ЕГН I, лична карта № , издадена на г. от МВР
в качеството ми на УПРАВИТЕЛ

(посочете длъжността)
на „Д и Д ЕВРОФЛОРА” ЕООД,

(посочете наименованието на участника) 
с ЕИК: 200122611, актуален телефон: 0888407084 
факс:................................; електронна поща mitko720619@abv.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на 
посадъчен материал съгласно опис за нуждите на ОП „Зелени системи” и други структури 
при Община Велико Търново след възлагане, по обособени позиции”, за обособена позиция 
№ 1 „Доставка на посадъчен материал - разсад на цветя ”:

1. До подписване на договора настоящата оферта ще представлява споразумение между 
нас и възложителя. Ангажираме се да изпълняваме поръчката за срок от 2 (две) години, считано 
от датата на подписване на договора за обществена поръчка, или до достигане на максимално 
допустимата стойност на договора, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.

1а. Запознати сме с възможността за удължаване на договора с до 6 (шест) месеца след 
получаване на уведомително писмо от Възложителя по реда на чл. 3 от проекта на договор.

2. Заявяваме, че ако бъдем избрани за Изпълнител, можем да изпълним доставката на 
всеки един от посочените в Техническата спецификация за обособена позиция № 1 видове 
посадъчен материал, качествено, в срок и в съответствие с представеното от нас Техническо 
предложение, Техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

3. За озеленяване на зелените площи, поддържани от ОП „Зелени системи“, и за проект 
„Моята градинка“, реализиран всяка пролет от Община Велико Търново, приемаме да 
изпълняваме доставките в сроковете, определени с техническата спецификация и проекта на 
договор.

За. Във всички останали случаи предлагаме срок за изпълнение на доставка: до 1 (един) 
календарни дни (но не повече от 15 календарни дни), считано от деня следващ получаването 
на възлагателно писмо от Възложителя или упълномощен негов представител.

4. Предлагаме следния гаранционен срок, в рамките на който се задължаваме да 
извършим безвъзмездно подмяна на повреден или негоден за употреба или погинал посадъчен 
материал: 45 (четиридесет и пет) календарни дни (но не по-малко от 40 календарни дни).
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5. Всички писма и уведомления на Възложителя, свързани с изпълнението на договфа,
ще бъдат приемани на следния адрес: \.J

- при изпращане по пощата или по куриер: гр. Павликени, Община Павликени, 
област В. Търново, ул. „Илия Златев” № 12, вход „А”, етаж 4 ап. 10

(Посочва се актуален адрес за кореспонденция)
При промяна в посочения адрес за кореспонденция се задължаваме да уведомим 

Възложителя писмено.

- при изпращане по електронна поща: mitko720619@abv.bg
(Посочва се актуална електронна поща (e-mail)

Ангажираме се посоченият от нас e-mail да бъде преглеждан от наш представител всеки 
работен ден.

6. Лицата за контакт, които ще бъдат на разположение на Възложителя по всички 
въпроси, касаещи изпълнението, в това число да отговарят за организацията и координацията на 
доставките, да приемат евентуални рекламации от страна на Възложителя и/или негови 
служители, са:

1. Лице за контакт: Димитър Прокопиев, управител /имена, длъжност/
Телефонен номер: 0888407084
2. Лице за контакт: Биляна Прокопиева, качествен контрол /имена, длъжност/
Телефонен номер: 0886518043.

7. Производител/поизводители, от които ще се осигурява посадъчния материал, при 
изпълнение на поръчката: собствена продукция („Д и Д ЕВРОФЛОРА” ЕООД).

Декларираме, че:
1. сме съгласни с клаузите на проекта на договор, приложен към документацията за 

обществена поръчка;
2. срокът на валидност на нашата оферта е 6 (шест) месеца, считано от датата, кояго е 

посочена за дата на получаване на офертата.

Декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните данни, които предоставям 
във връзка с участието на представлявания от мен участник в настоящата процедура за 
възлагане на обществена поръчка, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на 
личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Документ за упълномощаване (в случаите, в които е приложимо);
2. Други (по преценка на участника).

Подпис и печат:
Дата 26/03/2019
Име и фамилия Димитър ПрФкопиев
Длъжност УПРАВИТЕЛ
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Приложение № 3

Списък с данни за фактура на разпоредителите с бюджет към Община Велико Търново

№ Разпоредител Данни за фактура

1 Община Велико Търново - Административна сграда

Адрес:
гр. В. Търново,
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 000133634
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж.Даниел Панов

2 ОП "Зелени системи", гр. В. Търново

Адрес:
Гр. В.Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340543
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Паша Илиева

3 Център за социални услуги при Община Велико Търново

Адрес:
Гр. В. Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов

1. Дом за стари хора "Венета Ботева", гр. В. Търново, ул. "Ил. 
Драгостинов" №3

Център за социални услуги (ЦСУ) - 
ДСХ "Венета Ботева", гр. В.
Търново
Адрес: Гр. В. Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Зорица Радловска

2. Дом за стари хора "Св. Иван Рилски", с. Балван Център за социални услуги (ЦСУ) - 
ДСХ "Св. Иван Рилски", с. Балван, 
Адрес: Гр. В. Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Веселка Иванова

3. Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с. Церова кория, 
ул. "Първа" № 2

Център за социални услуги (ЦСУ) - 
ДПЛУИ, с. Церова кория
Адрес: Гр. В. Търново
Пл. „Майка България” № 2
ул. "Първа" №2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател. Нина Русева

4. Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост "Св. Йоан
Търновски", с. Пчелище, ул. „Четиринадесета” № 26

Център за социални услуги (ЦСУ) - 
ДПЛУИ, с. Пчелище
Адрес: Гр. В. Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Ели Апостолова
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5. Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични 
разстройства и интелектуални затруднения, гр. В. Търново, ул. 
"Бузлуджа" 1

Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Център за социална рехабилитация 
и интеграция за лица с психични 
разстройства и интелектуални 
затруднения, гр. Велико Търново 
Адрес: Гр. Велико Търново 
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Маргарита Сариева

6. Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица 
с увреждания над 18 години, гр. В. Търново, ул. "Бойчо Войвода" 1 Център за социални услуги (ЦСУ) - 

Център за социална рехабилитация 
и интеграция за възрастни и лица с 
увреждания над 18 години, гр. 
Велико Търново
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Маргарита Сариева

7. Кризисен център за деца жертва на трафик и/или насилие, с. Балван

Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Кризисен център за деца жертва на 
трафик и/или насилие, с. Балван 
Адрес: Гр. Велико Търново 
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Виктория Иванова

8. Дневен център за деца и младежи с увреждания "Дъга", гр. В. 
Търново, ул. "Георги Измирлиев" №2

Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Дневен център за деца и младежи 
с увреждания "Дъга", гр. Велико 
Търново
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Светлана Хаджийска

9. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 
изостаналост, гр. В. Търново, ул. "Н. Габровски" №49, източно крило Център за социални услуги (ЦСУ) - 

Център за настаняване от семеен 
тип за пълнолетни лица с умствена 
изостаналост, гр. Велико Търново 
Адрес: Гр. Велико Търново 
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Мая Божкова

Стр. 2 от 18



Приложение № 3

10. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 
умствена изостаналост, гр. В. Търново, ул. "Н. Габровски" №49, западно 
крило

Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Център за настаняване от семеен 
тип за пълнолетни лица с умствена 
изостаналост, гр. Велико Търново 
Адрес: Гр. Велико Търново 
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Мая Божкова

11. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания I, гр. 
В. Търново, ул. "Цветарска" №14, ет. 2

Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Център за настаняване от семеен 
тип за деца без увреждания I, гр. 
Велико Търново
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Ганка Григорова

12. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания II, гр. 
В.Търново, ул. "Цветарска" №14, ет. 3

Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Център за настаняване от семеен 
тип за деца без увреждания II 
Адрес: Гр. Велико Търново 
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Ганка Григорова

13. Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания I, гр. 
В. Търново, ул. "Иларион Драгостинов" №3 А, вх. А

Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Център за настаняване от семеен 
тип за младежи с увреждания I, гр. 
Велико Търново
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Миглена Кюркчиева - 
Енчева

14. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания II, гр. 
В. Търново, ул. "Иларион Драгостинов" №3 А, вх. Б

Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Център за настаняване от семеен 
тип за деца без увреждания II, гр. 
Велико Търново
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Миглена Кюркчиева - 
Енчева

15. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания III, гр. 
В. Търново, ул. "Колоня Товар" №14

Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Център за настаняване от семеен 
тип за деца без увреждания III, гр. 
Велико Търново
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Миглена Кюркчиева - 
Енчева
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16. Преходно жилище за възрастни хора с умствена изостаналост 
"Надежда", с. Церова кория, ул. "Първа" № 2

Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Преходно жилище за възрастни 
хора с умствена изостаналост 
"Надежда", с. Церова кория 
Адрес: Гр. Велико Търново 
Пл. „Майка България’’ № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Нина Русева

17. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, с. Пчелище, ул. 
"Четиринадесета" №26 Център за социални услуги (ЦСУ) - 

Защитено жилище за лица с 
умствена изостаналост, с. Пчелище 
Адрес: Гр. Велико Търново 
Пл. „Майка България’’ № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Ели Апостолова

18. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост I, гр. Дебелец, 
ул. "Ал. Стамболийски" №1

Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Защитено жилище за лица с 
умствена изостаналост I, гр. 
Дебелец
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Валентина Иванова

19. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост II, гр. Дебелец, 
ул. "Ал. Стамболийски" №1

Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Защитено жилище за лица с 
умствена изостаналост II, гр. 
Дебелец
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Валентина Иванова

20. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 
умствена изостаналост, с. Церова кория, ул. "Втора" №26 Център за социални услуги (ЦСУ) - 

Център за настаняване от семеен 
тип за пълнолетни лица с умствена 
изостаналост, с. Церова кория 
Адрес: Гр. Велико Търново 
Пл. „Майка България” № 2 
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Нина Русева

21. Домашен социален патронаж, гр. Дебелец, ул. "Ст. Караджа" №23 Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Домашен социален патронаж, гр. 
Дебелец
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Радослав Енчев
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22. Домашен социален патронаж, ф-л с. Ново село Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Домашен социален патронаж, ф-л 
с. Ново село
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Радослав Енчев

23. Домашен социален патронаж, ф-л с. Балван Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Домашен социален патронаж, ф-л 
с. Балван
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Радослав Енчев

24. Детска ясла "Пролет", гр. В. Търново, ул. "М. Габровска" №5 Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Детска ясла "Пролет", гр. В.
Търново
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Нели Караиванова

25. Детска ясла "Мечо Пух - 3", гр. В. Търново, ул. "В. Пискова" №21 Център за социални услуги (ЦСУ) -
Детска ясла "Мечо Пух - 3", гр. В. 
Търново
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Павлина Рачева

26. Детска ясла "Щастливо детство", гр. В. Търново, ул. "Освобождение" 
№37 А

Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Детска ясла "Щастливо детство", 
гр. В. Търново
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Таня Димитрова

27. Детска ясла "Слънце”, гр. В. Търново, ул. "Мизия" №1 Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Детска ясла "Слънце", гр. В.
Търново
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Маргарита Кънчева

28. Детска ясла "Зорница", гр. Дебелец, ул. "П. Мазнев" №2 Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Детска ясла "Зорница", гр. Дебелец 
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Юлия Маринова
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29. Детска млечна кухня, гр. В. Търново, ул. "Марно поле" №21
Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Детска млечна кухня, гр. В.
Търново
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Иванка Несторова

30. КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА И ИНВАЛИДА
1. гр. В. Търново, ул. "Възрожденска" №12 Център за социални услуги (ЦСУ) - 

Клуб на пенсионера и инвалида, гр. 
В. Търново, ул. "Възрожденска" 
№12
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Ангел Ангелов
Сийка Ангелова

2. гр. В. Търново, ул. "К. Паница" №1
Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Клуб на пенсионера и инвалида, гр. 
В. Търново, ул. "К. Паница" №1 
Адрес: Гр. Велико Търново 
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Таня Христова

3. гр. В. Търново, кв. „Света гора", ул. "Теодосий Търновски" № 27 Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Клуб на пенсионера и инвалида, гр. 
В. Търново, кв. „Света гора“ 
Адрес: Гр. Велико Търново 
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Джанип Мустафа

4. гр. В. Търново, ул. "Краков" №8 А Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Клуб на пенсионера и инвалида, гр. 
В. Търново, ул. "Краков" №8 А 
Адрес: Гр. Велико Търново 
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Таня Илиева
Марияна Димитрова

5. гр. В. Търново, кв. "Чолаковци"

Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Клуб на пенсионера и инвалида, гр. 
В. Търново, кв. "Чолаковци" 
Адрес: Гр. Велико Търново 
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Стоянка Стоянова
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6. гр. Дебелец, ул. "П. Мазнев" №6

Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Клуб на пенсионера и инвалида, гр. 
Дебелец
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Христинка Бонева

7. гр. Килифарево Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Клуб на пенсионера и инвалида, гр. 
Килифарево
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България’’ № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Диана Бъчварова

8. с. Ресен Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Клуб на пенсионера и инвалида, с. 
Ресен
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Стефка Минчева

9. с. Самоводене Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Клуб на пенсионера и инвалида, с. 
Самоводене
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Драгица Мицканова

10. с. Балван Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Клуб на пенсионера и инвалида, с. 
Балван
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Ани Тахчиева

11. с. Беляковец Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Клуб на пенсионера и инвалида, с. 
Беляковец
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Нели Нейкова
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12. с. Ветринци Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Клуб на пенсионера и инвалида, с. 
Ветринци
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Добринка Димитрова

13. с. Ледених Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Клуб на пенсионера и инвалида, с. 
Ледених
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Христина Рашкова

14. с. Никюп Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Клуб на пенсионера и инвалида, с. 
Никюп
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Боянка Николова

15. с. Ново село Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Клуб на пенсионера и инвалида, с. 
Ново село
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Мелиха Юсеинова

16. с. Хотница Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Клуб на пенсионера и инвалида, с. 
Хотница
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Мария Курдова

17. с. Шемшево Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Клуб на пенсионера и инвалида, с. 
Шемшево
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Евелина Рафаилова

18. с. Пушево Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Клуб на пенсионера и инвалида, с. 
Пушево
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Станка Пиперова

Стр. 8 от 18



Приложение № 3

19. с. Планово Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Клуб на пенсионера и инвалида, с. 
Планово
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” N9 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Теменуга Стефанова

20. с. Пчелище Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Клуб на пенсионера и инвалида, с. 
Пчелище
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Лиляна Светославова

21. с. Арбанаси Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Клуб на пенсионера и инвалида, с. 
Арбанаси
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Иванка Иванова 
Мария Даракчиева

22. с. Присово Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Клуб на пенсионера и инвалида, с. 
Присово
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Иванка Белчева

23. с. Миндя Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Клуб на пенсионера и инвалида, с. 
Миндя
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Валентина Маринова

24. с. Велчево Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Клуб на пенсионера и инвалида, с. 
Велчево
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Светлана Маркова

25. с. Русаля Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Клуб на пенсионера и инвалида,с. 
Русаля
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Росица Русева
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26. с. Малки чифлик Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Клуб на пенсионера и инвалида,с. 
Малки чифлик
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Данчо Косев

27. с. Момин сбор Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Клуб на пенсионера и инвалида, с. 
Момин сбор
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Пенка Георгиева

28. с. Церова кория Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Клуб на пенсионера и инвалида, с. 
Церова кория
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Христинка Братоева

29. с. Шереметя

Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Клуб на пенсионера и инвалида, с. 
Шереметя
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Дианка Георгиева

30. с. Дичин Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Клуб на пенсионера и инвалида, с. 
Дичин
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Николинка Йорданова

31. с. Ялово Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Клуб на пенсионера и инвалида, с. 
Ялово
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Генка Бръшлянова
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32. с. Вонеща вода Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Клуб на пенсионера и инвалида,с. 
Вонеща вода
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Мария Димова

33. с. Къпиново Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Клуб на пенсионера и инвалида, с. 
Къпиново
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Йорданка Женкова

34. с. Водолей

Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Клуб на пенсионера и инвалида,с. 
Водолей
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател:Марийка Христова

31. ЦЕНТРОВЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ
1. гр. Килифарево Център за социални услуги (ЦСУ) -

Център за работа с деца и 
младежи, гр. Килифарево 
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Петю Николов

2. с. Балван Център за социални услуги (ЦСУ) -
Център за работа с деца и 
младежи, с. Балван
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Венка Станчева

3. с. Ресен Център за социални услуги (ЦСУ) -
Център за работа с деца и 
младежи, с. Ресен
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Силвия Вълчева 
Милка Петрова
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4. с. Миндя Център за социални услуги (ЦСУ) -
Център за работа с деца и 
младежи, с. Миндя
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов

5. с. Шемшево

Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Център за работа с деца и 
младежи, с. Шемшево
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Теодора Денева

6. с. Присово Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Център за работа с деца и 
младежи, с. Присово
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” Ns 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Таня Маринова

7. с. Церова кория Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Център за работа с деца и 
младежи, с. Церова кория
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Милена Димова

8. с. Арбанаси Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Център за работа с деца и 
младежи, с. Арбанаси
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Татяна Кръстева

9. с. Самоводене Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Център за работа с деца и 
младежи, с. Самоводене
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” Ns 2
Ид. Ns 0001336340485
Ид. Ns по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Лиляна Гецова
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10. с . Пчелище

Център за социални услуги (ЦСУ) -
Център за работа с деца и 
младежи, с. Пчелище
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Данка Младенова

11.с . Беляковец Център за социални услуги (ЦСУ) -
Център за работа с деца и 
младежи, с. Беляковец
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Иванка Свирчева

12. с . Хотница

Център за социални услуги (ЦСУ) -
Център за работа с деца и 
младежи, с. Хотница
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Веселина Пенова

13. с . Русаля Център за социални услуги (ЦСУ) -
Център за работа с деца и 
младежи, с. Русаля
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Йовка Иванова

14. с. Леденик Център за социални услуги (ЦСУ) -
Център за работа с деца и 
младежи, с. Леденик
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Ивелина Георгиева

15. с . Шереметя

Център за социални услуги (ЦСУ) -
Център за работа с деца и 
младежи, с. Шереметя
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
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16. с . Къпиново

Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Център за работа с деца и 
младежи, с. Къпиново
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Петя Стоянова

17. с . Малки Чифлик Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Център за работа с деца и 
младежи, с. Малки Чифлик 
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Галина Балканджиева

18. с. Ново село Център за социални услуги (ЦСУ) -
Център за работа с деца и 
младежи, с. Ново село
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Елинор Адамсън

19. с. Никюп Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Център за работа с деца и 
младежи, с. Никюп
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател: Тодорка Никифорова

20. гр. Дебелец Център за социални услуги (ЦСУ) - 
Център за работа с деца и 
младежи, гр. Дебелец
Адрес: Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Росица Генадиева

4 Кметства и кметски наместничества

1. гр. Дебелец

Адрес:
Гр. Дебелец
Ул. „П. Е. Търновски” № 64
Ид. № : 0001336340168
Ид. № по ЗДДС: BG: 000133634
Получател: Снежана Първанова

2. гр. Килифарево

Адрес:
Гр. Килифарево
Пл. „България” № 2
Ид. № 0001336340191
Ид. по ЗДДС: BG000133634 
Получател: Димитър Събев
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3. с. Балван

Адрес:
гр. В. Търново,
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 000133634
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж.Даниел Панов
Получател: Недьо Георгиев

4. с. Беляковец

Адрес:
гр. В. Търново,
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 000133634
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж.Даниел Панов
Получател: Албена Беренска

5. с. Водолей

Адрес:
гр. В. Търново,
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 000133634
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж.Даниел Панов
Получател: Антоанета Тодорова

6. с. Леденик

Адрес:
гр. В. Търново,
Пл. „Майка България" № 2
Ид. № 000133634
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж.Даниел Панов
Получател: Антон Кръстев

7. с. Никюп

Адрес:
гр. В. Търново,
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 000133634
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж.Даниел Панов
Получател: Йорданка Атанасова

8. с. Ново село

Адрес:
гр. В. Търново,
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 000133634
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж.Даниел Панов
Получател: Христо Христов

9. с. Присово

Адрес:
гр. В. Търново,
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 000133634
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж.Даниел Панов
Получател: Йорданка Атанасова

10. с. Пчелище

Адрес:
гр. В. Търново,
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 000133634
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж.Даниел Панов
Получател: Гица Лазарова

11. с. Ресен

Адрес:
село Ресен
Ул. „Св. Димитър Солунски” № 8
Ид.№ 0001336340310
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
Получател: Йорданка Колева
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12. с. Самоводене

Адрес:
село Самоводене
Ул. „Отец П. Хилендарски” № 48
Ид. № : 0001336340338
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
Получател: Николай Милаковски

13. с. Хотница

Адрес:
гр. В. Търново
УПл. „Майка България” № 2
Ид. № 000133634
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж.Даниел Панов 
Получател: Десислав Йорданов

14. с. Церова кория

Адрес:
гр. В. Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 000133634
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж.Даниел Панов 
Получател: Христо Кунчев

15. с. Шемшево

Адрес:
гр. В. Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 000133634
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж.Даниел Панов 
Получател: Кирил Ангелски

16. с. Арбанаси

Адрес:
гр. В. Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 000133634
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж.Даниел Панов 
Получател: Тошо Кръстев

17. с. Буковец

Адрес:
гр. В. Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 000133634
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж.Даниел Панов 
Получател: Тодор Желязков

18. с. Велчево

Адрес:
гр. В. Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 000133634
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж.Даниел Панов 
Получател: Мустан Юсменов

19. с. Ветринци

Адрес:
гр. В. Търново
Пл. „Майка България” N° 2
Ид. № 000133634
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж.Даниел Панов 
Получател: Кольо Минков

20. с. Войнежа

Адрес:
Гр. Килифарево
Пл. „България” № 2
Ид. № 0001336340191
Ид. по ЗДДС: BG000133634
Получател: Стефан Стефанов
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21. с. Вонеща вода

Адрес:
Гр. Килифарево
Пл. „България” № 2
Ид. № 0001336340191
Ид. по ЗДДС: BG000133634
Получател: Янко Първанов

22. с. Въглевци

Адрес:
Гр. Килифарево
Пл. „България” № 2
Ид. № 0001336340191
Ид. по ЗДДС: BG000133634
Получател: Илия Илиев

23. с. Габровци

Адрес:
Гр. Килифарево
Пл. „България” № 2
Ид. № 0001336340191
Ид. по ЗДДС: BG000133634
Получател: Христо Медникаров

24. с. Големаните

Адрес:
Гр. Килифарево
Пл. „България” № 2
Ид. № 0001336340191
Ид. по ЗДДС: BG000133634
Получател: Веселина Стойчева

25. с. Дичин

Адрес:
гр. В. Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 000133634
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж.Даниел Панов
Получател: Николай Теодосиев

26. с. Емен

Адрес:
гр. В. Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. № 000133634
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж.Даниел Панов 
Получател: Владимир Стоянов

27. с. Къпиново

Адрес:
гр. В. Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. № 000133634
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж.Даниел Панов
Получател: Добрин Георгиев

28. с. Малък чифлик

Адрес:
гр. В. Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 000133634
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж.Даниел Панов
Получател: Иван Чолаков

29. с. Миндя

Адрес:
гр. В. Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 000133634
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж.Даниел Панов
Получател: Иван Иванов
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30. с. Момин сбор

Адрес:
гр. В. Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 000133634
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж.Даниел Панов 
Получател: Андрей Явашев

31. с. Плаково

Адрес:
гр. В. Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 000133634
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
МОЛ: инж.Даниел Панов 
Получател: Петя Кънчева

32. с. Пушево

Адрес:
гр. В. Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 000133634
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж.Даниел Панов 
Получател: Юлия Костадинова

33. с. Райковци

Адрес:
Гр. Килифарево
Пл. „България" № 2
Ид. № 0001336340191
Ид. по ЗДДС: BG000133634
Получател: Петьо Коев

34. с. Русаля

Адрес:
гр. В. Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 000133634
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж.Даниел Панов 
Получател: Сашко Начев

35. с. Шереметя

Адрес:
гр. В. Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 000133634
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж.Даниел Панов 
Получател: Пламен Петев

36. с. Ялово

Адрес:
Гр. Килифарево
Пл. „България” № 2
Ид. № 0001336340191
Ид. по ЗДДС: BG000133634
Получател: Христо Георгиев
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