
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЕТ „Пролет -  Йордан Йорданов“
ОБЕКТ: „Изграждане на нови детски площадки и основно обновяване на 
съществуващи площадки за игра на открито“

Д О Г О В О Р

за възлагане изпълнението на СМР на обект на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП 

Днес, ....Jrl. ................... 2020 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с адрес: град Велико Търново, пл. „Майка 
България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. Даниел Панов -  Кмет на 
Общината, в качеството му на „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. ЕТ „ПРОЛЕТ- ЙОРДАН ЙОРДАНОВ“, наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,
със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Мантов“ № 22, 
тел.: 062 63 79 71, факс: 062 63 59 75, e-mail: proletvv@abv.bg. ЕИК: 104001727, 
идентификационен номер по ЗДДС: BG104001727, представлявано от Йордан Йорданов- 
собственик, от друга страна,

и след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с 
Решение № РД 24-44 от 18.03.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново и на основание 
Решение № РД 24-97 от 16.07.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, в качеството 
му на Възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП), за избор на 
изпълнител в открита процедура с предмет: „Изграждане на нови детски площадки и 
основно обновяване на съществуващи площадки за игра на открито с уникален № на 
поръчката в РОП- 00073-2020-0021,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК
Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши 

видове работи, включени в обхвата на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на 
нови детски площадки и основно обновяване на съществуващи площадки за игра на 
открито“.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши СМР по вид, технически 
характеристики и единични цени, съгласно техническо и ценово предложение, неразделна 
част от този договор и съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при стриктно 
съблюдаване на инвестиционните проекти за обекта.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои 
ресурси.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява съответните материали за извършване на СМР, 
като носи отговорността и риска за тяхното качество.

(5) Видовете и количествата на работите са съгласно конкретните възлагания.
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(6) Изграждането и въвеждането в експлоатация на нови площадки за игра, 
разположени на открито, както и основно обновяване на съществуващи площадки за игра, 
се извършва при условията и по реда на ЗУТ и Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и 
реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

(7) Окончателното изпълнение на дейностите по договора, респ. окончателната 
стойност на поръчката за целия срок на договора, ще е съобразно възникналата 
необходимост и съответните възлагания на дейности от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(8) Преди въвеждане в експлоатация на нова или при основно обновяване на 
съществуваща площадка за игра по реда на ЗУТ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да възложи на 
лицензиран орган за контрол да извърши проверка за съответствието на изпълнената 
площадка с изискванията за безопасност по реда на Наредба № 1, който да изготви доклад 
и/или сертификат за контрол, в който се описват резултатите от извършената проверка и 
цялата информация за тяхното разбиране и тълкуване. Въз основа на резултатите от 
проверката органът определя съответствието на площадката за игра с изискванията на 
Наредбата и съответните стандарти. Докладът и/или сертификатът са неразделна част от 
строителните книжа за площадката за игра, които се предават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след 
въвеждане в експлоатация на съоръженията. Изготвянето на всички необходими 
документи за въвеждане на обекта в експлоатация е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.2 (1) Договорът се сключва за срок от 2 (две) години, считано от датата на 
подписването му и има действие до изтичане на всички гаранционни срокове на 
възложените работи в срока на действие на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя възложеното оборудване в срок до 10 
работни дни, считано от датата на възлагане с възлагателно писмо.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва монтаж след доставяне на 
възложеното оборудване в срок до 3 работни дни, считано от датата на възлагане с 
възлагателно писмо.

(4) В сроковете за доставка и монтаж на оборудването по ал. 2 и ал. 3 не се 
включват сроковете за изпълнение на дейностите по подготовка на терена, в т.ч. поставяне 
на фундамент(и) и др.

(5) Освен със сроковете по ал. 2 и ал.З, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се ангажира със следните 
срокове при изпълнението на поръчката:

- срок, през който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на извършените 
строително-монтажни работи- 62 (шестдесет и два) месеца;

- срок, през който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на съоръженията- 
24 (двадесет и четири) месеца;

- срок за отстраняване на дефекти в рамките на гаранционния срок за 
строително-монтажните работи: 1 (един) календарен ден, считано от датата на 
уведомяването;

- срок за отстраняване на дефекти в рамките на гаранционния срок за 
съоръженията в размер на 1 (един) календарен ден, считано от датата на 
уведомяването.

(6) Срокът за изпълнение на дейностите по строително -  монтажните работи по 
време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове е до 
датата на изтичане на последния гаранционен срок за обекта, включително съоръженията, 
включени в него.

II. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.З (1) Стойността на строителството (видовете работи) по договора е съгласно 

ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (ценово предложение и Приложение № 1 към него),
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образувана от цената на материалите, която се доказва с фактура, и следните 
ценообразуващи показатели, неразделна част от този договор:

Часова ставка: 4,80 (четири лева и осемдесет стотинки) лева
- Допълнителни разходи: 100 (сто) %
- Печалба: 8 (осем) %
- Доставно-складови разходи: 6 (шест) %

(2) При възникване на необходимост от извършване на допълнителни дейности 
(видове работи) заплащането става според горепосочените ценообразуващи показатели. 
Предложеният размер на часова ставка в лева е еднакъв за всички дейности в Приложение 
№ 1 към ценовото предложение. Предложеният % допълнителни разходи е еднакъв за 
всички дейности в Приложение № 1 към ценовото предложение. Предложеният % печалба 
е еднакъв за всички дейности в Приложение № 1 към ценовото предложение. 
Предложения % доставно-складови разходи е еднакъв за всички дейности в Приложение 
№ 1 към ценовото предложение.

(3) Общата стойност на строително- монтажните работи по настоящия договор 
не може да надвишава 500 000 (петстотин хиляди) лева без ДДС.

(4) За всяко отделно възлагане на СМР с възлагателно писмо се предвижда 
авансово плащане в размер на 0 % (но не повече от 30 %) от стойността на 
възложеното. Авансът се превежда в 30 (тридесет) дневен срок след възлагането и 
одобряване на представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура, и представена 
гаранция за авансово предоставени средства. Условията за представянето, задържането 
или връщането на гаранцията за авансово предоставени средства са уредени в Раздел VIII 
от настоящия договор. Стойността на аванса се удържа от окончателното плащане към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не желае ползване на аванс по време на изпълнение 
на поръчката, се пристъпва направо към извършване на окончателно плащане в размер на 
100 % въз основа на документите, посочени в ал. 5.

(5) Окончателно плащане се извършва в 30 (тридесет) дневен срок по банков път 
след приемане на работата с протокол за приемане на извършени СМР за удостоверяване 
на действително извършени работи, подписан от осъществяващия инвеститорски контрол, 
представяне на доклад от Орган за контрол за съответствие с Наредба № 1 за условията и 
реда за устройството и безопасността на площадките за игра, и представяне от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на сертификат за ползване/документ за въвеждане на обекта в 
експлоатация. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30-дневен срок след отстраняването им.

(6) Не подлежат на разплащане работи, неокомплектовани с разходооправдателни 
документи -  подробна ведомост, анализи, фактури за закупени материали, сертификат за 
вложени материали, сертификат за съответствие с Наредба № 1 за условията и реда за 
устройството и безопасността на площадките за игра, разрешение за ползване и 
техническа документация.

(7) За извършените плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформени 
фактури, в които следва да се посочат данни за съответния разпоредител с бюджет, 
съгласно Списък- Приложение № 4 към настоящия договор.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за вложени материали и/или извършени 
работи ако е налице:

1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от техническата документация, в 
това число от инвестиционен проект; от договора; от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. Нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и 
нормативи;

3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци;
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4. Влагане на неподходящи и/или некачествени материали.
(9) Ако при приемане на отделни работи, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 

лицето, осъществяващо инвеститорския контрол и/или лицето, осъществяващо строителен 
надзор, констатират недостатъци, до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 
задържи дължимата сума за тях. Задържането на сумата не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
не влече последици поради просрочване на плащането.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за работи, неприети с подписване на 
протокол за тяхното извършване, поради това, че същите не отговарят на необходимото 
качество и/или е налице отклонение от техническия проект за обекта и/или материалите 
не са съгласувани с осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия 
строителен надзор или са констатирани други несъответствия и/или изпълнението не 
отговаря на НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на 
строителни продукти в строежите на Република България.

(11) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по-малко от уговореното възнаграждение, ако по 
предвидения в настоящия договор ред с протокол по реда на чл. 6 се констатира, че 
действително извършените работи са на по-малка стойност или са налице други 
обстоятелства, поради които се дължи по-малко заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това 
число несъответствие на дължимото възнаграждение с количеството или качеството и 
вида на вложените материали.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С 
РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ

Чл.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да укаже мястото на обекта;
2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
3. да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на 

поръчката;
4. чрез инвеститорския контрол и строителния надзор да участва в приемането на 

извършените СМР и съставяне на приемо-предавателните протоколи;
5. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената

цена.

Чл.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез своите представители има право по всяко време да 
проверява извършването на работата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изпълнението на предвидените 
в този договор задължения.

Чл.6 (1) 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 на свършената работа или друго 
неизпълнение, в същия се отбелязва естеството на недостатъците/неизпълнението и
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степента, в която те засягат работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се посочва стойността на 
дължимото възнаграждение след приспадане на неизпълнението и/или обременената с 
недостатъци работа. При забава или друго неизпълнение, се посочва периодът 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.7 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него 
срок, отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да следи за спазването на 
нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) 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.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за обществена 
поръчка, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, в присъствието 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му 
представи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнител/и в 3 
(три) дневен срок. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си съвместно с 
подизпълнител/и, посочен/и в офертата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за 
подизпълнение.

(6) Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 
основания за отстраняване от процедурата.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на 
условията по ал. 6.

(8) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

(9) Разплащанията по ал. 8 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.

(10) Към искането по ал. 9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е 
видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(11) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 9, когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(12) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността 
за изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(13) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и 
представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на 
изпълнението на поръчката.

(14) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора 
за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно 
следните условия:
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1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 
процедурата;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и 
вида на дейностите, които ще изпълнява.

(15) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на договора с новия подизпълнител, заедно с всички документи, 
които доказват изпълнението на условията по ал. 14, в срок до три дни от неговото 
сключване. ^

(16) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 
които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(17) Не е нарушение на забраната по ал. 16 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.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ
НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ:

Чл.8 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготви съответните инвестиционни 
проекти за своя сметка след възлагане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми изпълнителя на инвеститорския 
контрол и осъществяващия строителния надзор за началото на изпълнение на възложената 
работа.

(3) Разпорежданията на изпълнителя на инвеститорския контрол и осъществяващия 
строителния надзор са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва дейностите, предмет на договора, 
качествено и в технологичните срокове за съответните видове работи и по указания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определени от него лица. Съоръженията за игра, настилките и 
елементите на обзавеждането на площадките за игра следва да се монтират по безопасен 
начин, при спазване на инструкциите на съответния производител и изискванията на 
Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени и подходящи материали при 
извършване на възложената работа. Съоръженията за игра, настилките и елементите на 
обзавеждането на площадките следва да притежават всички сертификати, инструкции и 
протоколи от изпитвания, изискващи се съгласно Наредба № 1 за условията и реда за. 
устройството и безопасността на площадките за игра.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отчете извършените СМР с протокол за извършени 
СМР, окомплектован с необходимите документи и заверени от представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който осъществява инвеститорския контрол- Петя Димитрова и/или от 
осъществяващия строителния надзор: „ИНВЕСТСТРОЙ - 92” ЕООД: фактури за закупени 
материали; анализи на актуваните видове работи, подробна ведомост, сертификати на 
вложените материали.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доказва цените на материалите с фактура, като доставката и 
закупуването им се съгласува предварително. с лицето, осъществяващо инвеститорски 
контрол на обекта.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
вида и цената на съоръженията, които доставя.

(9) При проектирането и изготвянето на проектите да се спазват изискванията на ^  
действащите нормативни документи -  Наредба № 1 за условията и реда за устройството и 
безопасността на площадките за игра, Наредба № 4 за обхват и съдържание на ’ 
инвестиционните проекти, Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на
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строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително 
за хората с увреждания.

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички норми при изпълнението на 
строителството, гарантиращи лесно поддържане в процеса на експлоатация.

Чл.9 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва и съдейства за своевременното 
съставяне на всички актове и протоколи по време на строителството.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на 
проверки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) При приемане на изработеното, преди подписването на приемо-предавателния 
протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи изискуемите документи.

(4) Строително-монтажните работи се организират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез 
техническия ръководител на обекта: инж. Милчо Марков.

Чл.10 Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително- монтажни работи не 
подлежат на заплащане.

Чл.11 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър 
търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на строителството 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва: действащото в страната законодателство, всички 
закони, правилници, наредби постановления и др. нормативни документи, касаещи 
строителния процес; техниката на безопасността на труда; противопожарни и строително- 
технически норми.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съблюдава Наредба № 1 за условията и реда за 
устройството и безопасността на площадките за игра, Наредба № 7 от 1999 г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места 
и при използване на работното оборудване, Наредба № 2 от 2004 г. за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 
монтажни работи, както и изискванията на другите нормативни актове по безопасност и 
здраве при работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор и за предприетите мерки 
за тяхното преодоляване.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
негов представител, както и осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия 
строителен надзор за всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да 
забавят изпълнението на дейностите.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, ако настъпят обстоятелства, които го поставят 
в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане 
да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното, да информира 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от три работни дни от узнаването с цел прекратяване на 
договора.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва предложената с офертата методология на 
работа за изпълнение на обществената поръчка.

Чл.12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
да представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на 
материалите, използвани при изпълнение на работата, сертификати, удостоверяващи 
съответствие със стандарти за системи за управление на качеството, доказателства за 
квалификация на персонала, извършващ възложената работа.
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(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не предоставя на други лица и организации 
информация, която е получил или му е станала известна при и по повод изпълнението на 
обществената поръчка. Изключения от това правило са допустими само при условията на 
настоящия договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води и съхранява необходимата аналитична 
счетоводна информация за извършените разходи по време на изпълнението на договора и 
при поискване да я предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неговите представители.

Чл.13 При точно и пълно изпълнение на договорените дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
има право да получи уговорената за строително- монтажните работи сума.

Чл.14 Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго 
необходимо за извършване на работите, е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на използваните от него 
материали. Когато използваните за изпълнение на обществената поръчка материали са 
некачествени или неподходящи за качествено изпълнение на работите, в този случай 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да подмени материалите с качествени. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
не изпълни това задължение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати или развали 
договора с последиците предвидени в него.

Чл.16 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимата за извършване на 
различните видове работи механизация.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при 
извършване на работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в 
техническата документация, или от изисквания, задължителни съгласно нормативни 
актове.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на обществената поръчка да 
спазва правилата за безопасност на уреждащата ги нормативна уредба.

(4) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по 
повод изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.

(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с 
изпълнението на работите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря при никакви обстоятелства и по каквато и да 
била причина за щети или вреди, причинени на персонала или имуществото на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време и поради изпълнение на дейностите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 
приема искания за компенсиране или за увеличение на плащането във връзка с такива 
щети или вреди. Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност спрямо трети лица, 
включително отговорност за вреди или щети от какъвто и да било вид, понесени от тях 
през време и поради изпълнението на дейностите.

Чл.17 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя информация за хода на 
работата и стадия на изпълнението при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да оказва 
нужното съдействие на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на други органи при 
извършване на контрол по изпълнението на обществената поръчка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да оказва пълно съдействие на лицата, които извършват проверки на място.

(2) По време на проверките ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да осигури достъп за извършване на проверки на място и одити;
2. да определи един или няколко служители с подходяща квалификация и опит, в 

зависимост от естеството на възложеното с договора, пряко ангажирани с неговото
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изпълнение, които да присъстват при извършването на проверките и да оказват 
съдействие на проверяващите лица;

3. да осигури достъп до финансовата, техническата, счетоводна и всякаква друга 
документация бази данни и/или системи, отнасящи се до дейността по договора, в това 
число документация, свързана с капацитета на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да управлява и изпълнява 
дейността по договора; документи, свързани с процедурата за възлагане на обществена 
поръчка и с изпълнението на договора за обществена поръчка, документи относно 
извършени разходи, вътрешни правила и процедури, инструкции, указания, длъжностни 
характеристики и др.;

4. да предостави на проверяващите лица свободен достъп до резултатите от 
изпълнението на поръчката;

5. да осигури достъп до документацията, която се държи и/или съхранява от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или подизпълнителите;

6. да съдейства на проверяващите лица, които извършват проверки на място.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни препоръките, дадени в резултат на 

проверките, в определен за това срок

Чл.18 (1) 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.

(2) 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.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане по 
изпълнението на работите, които съгласно справките не са приети от представителите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.19 Разпорежданията на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
Чл.20 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на 

своите работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, 
включително и когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, причинени на трети лица 
по време и по повод изпълнението на възложената работа.

(3) 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. 
Ресурсите, в това число- персонал, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ЕЕДОП (Единен 
европейски документ за обществени поръчки), трябва да бъдат налични в предложения 
вид и обем при изпълнение на съответните дейности по договора.

Чл.21 (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или 
ако извършени работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска:

1. поправяне на изработеното, без заплащане, в даден от него подходящ срок;
2. заплащане на разходите, необходими за поправката;
3. съответно намаление на възнаграждението.
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(2) Ако отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е 
негодна за уговореното или подразбиращото се предназначение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може 
да развали договора с последиците предвидени в него.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на 
възнаграждение и на заплащане на цената на осигурените от него материали и дължи 
връщане на авансово получените суми, при получени такива. Отделно от това 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има всички права, съгласно договора и приложимото законодателство 
като изправна страна срещу неизправна страна.

Чл.22 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор и преди срока за 
завършване на СМР, с последиците на чл. 21, ал. 3 ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното 
в този договор;

2. извършва възложените работи с много ниско качество;
3. влага некачествени или неподходящи материали;
4. при забава на изпълнението на възложеното, надвишаваща максималния срок за 

изпълнение на СМР, посочен в техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.23 При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (неспазване на 
сроковете по чл. 2 от договора), същият дължи неустойка в размер на 5 % от стойността на 
възложените СМР за всеки просрочен работен/календарен ден, но не повече от 35 % от 
стойността на възложените СМР.

Чл.24 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която 
последният удържа от цената, в размер на 5 % от стойността на възложените СМР за всеки 
ден, но не повече от 35 % от стойността на възложените СМР и в следните случаи:

1. при мълчалив или изричен отказ да изпълни изискванията и/или указания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице, за времето до окончателното им 
изпълнение;

2. при неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, водещи до 
некачествено извършени работи- до качественото изпълнение на същите.

VI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.25 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите < 
недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове съгласно 
разпоредбите на Наредба № 2 / 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти, като съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обектите 
важат предложените от него гаранционни срокове, ако те са по- големи.

(2) Гаранционните срокове текат от деня на издаване на разрешение за ползване на 
обекта или удостоверение за въвеждане в експлоатация.

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Дефектът се отстранява в сроковете, посочени в чл.
2, ал. 5 от настоящия договор, които текат от датата на уведомяването.

(4) Задълженията по предходната алинея запазват действието си при промяна на 
собствеността на обекта.

(5) При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им, 
както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване. _
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(6) Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци 
и пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на норми, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. НОСЕНЕ НА РИСКА
Чл.26 Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното в резултат на 

работите по изпълнението на поръчката, преди приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се 
носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи тяхното заплащане.

Чл.27 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приети 
резултати по работите, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
или в резултат на недостатъци.

Чл.28 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите 
недостатъци и появилите се в последствие дефекти в минималния технологично 
необходим срок.

VIII. ГАРАНЦИИ

Чл.29 (1) Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства (ако 
има такива), е в размер на тези средства, а именно в размер на 0 %  от стойността на 
възложеното с възлагателно писмо и се освобождава до три дни след връщане или 
усвояване на аванса. Възложителят предвижда връщане на гаранцията за авансово 
предоставени средства след извършване на СМР по всяко възлагателно писмо.

(2) Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства (ако има 
такива), се представя под една от следните форми- банкова гаранция, застраховка, 
обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 
парична сума, внесена по следната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: Общинска банка АД - ФЦ Велико Търново
BIC:SOMBBGSF
IBAN:BG 97 SOMB 9130 3324 758001.
(3) Гаранцията, обезпечаваща изпълнението, е в размер на 4 % (четири на сто) 

от прогнозната стойност на поръчката, посочена в обявлението (500 000.00 лева без 
ДДС), а именно- 20 000 (двадесет хиляди) лева.

(4) Гаранцията се представя под една от следните форми- банкова гаранция, 
застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или парична сума, внесена по следната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: Общинска банка АД - ФЦ Велико Търново
BIC:SOMBBGSF
IBAN:BG 97 SOMB 9130 3324 758001.
(5) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере гаранция за изпълнение под формата на 

банкова гаранция, същият е длъжен да поддържа валидна банкова гаранция за пълния 
размер на гаранцията до 30 (тридесет) дни след приключване и приемане на всички 
възложени работи и изтичане срока на действие на договора.

(6) В случай на представена банкова гаранция със срок на валидност по-малък от 
изискуемия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 дни преди изтичане на срока й, да 
я поднови и да представи оригинал на нова банкова гаранция с условия, съгласно 
проведената процедура за обществената поръчка. При неизпълнение на това задължение 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска изплащането й от банката-гарант и да я 
трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си, като задържи депозита до 
окончателното уреждане на своите претенции.

(7) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере гаранция за изпълнение под формата на
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застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна 
застрахователната полица за пълния размер на гаранцията до 30 (тридесет) дни след 
приключване и приемане на всички възложени работи и изтичане срока на действие на 
договора.

(8) 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.

(9) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението за 
сключване и 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.

(10) В случай, че не са налице дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащания и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 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. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поднови 
застрахователната полица и тя е предназначена за обезпечаване на гаранционното 
поддържане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи сумата по гаранцията в седемдневен срок от датата 
на получаване на покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за заплащането й.

(11) При неточно и/или некачествено изпълнение или при липса на изпълнение -  
гаранцията не се възстановява, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по банковата 
гаранция за изпълнение или застраховката. Отделно от това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 
търси и дължимите по договора неустойки.

(12) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или 
упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или по застраховката, ако в 
процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за 
решаване от компетентен съд. Същата се освобождава след решаване на спора, ако 
решението е в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е налице друго 
основание да я задържи. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да 
пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

(13) При разваляне на договора поради неизпълнение или по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение или упражнява 
правата по банковата гаранция за изпълнение, или по застраховката като неустойка за 
развалянето.

(14) Връщането на гаранцията става след писмена молба на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 
посочване на актуални банкови сметки, респ. адрес за получаване.

(15) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 
Гаранцията за изпълнение и/или гаранцията за авансово предоставени средства (ако има 
такива) са престояли при него законосъобразно.

(16) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него 
гаранция за изпълнение и/или гаранция за авансово предоставени средства (ако има 
такива), съгласно разрешените форми в ЗОП.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл.ЗО (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при 

настъпване на непреодолима сила, възпрепятстваща изпълнението на поетите задължения.""
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(2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 
непреодолимата сила, е длъжна в седемдневен срок писмено да уведоми другата страна за 
настъпването, съответно за преустановяване на въздействието на непреодолимата сила. 
Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/ или нормативно установени 
доказателства за настъпването, естеството и размера на непреодолимата сила.

(3) При позоваване на непреодолима сила страната, изпълнението на чието 
задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила е длъжна да предприеме всички 
мерки, за да ограничи последиците от настъпване на събитието.

(4) При спиране на работата по каквато и да било причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
взема необходимите мерки за запазване качеството на вече извършени работи, 
обезопасяване на обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да положи усилия да сведе до 
минимум периода, в който изпълнението е спряло и да поднови изпълнението веднага 
щом обстоятелствата позволяват това.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да продължи 
да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от 
непреодолимата сила.

(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 
непреодолимата сила, ведно с уведомлението, изпраща до другата страна уведомление за 
спиране на изпълнението на договора.

(7) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които са определени 
като непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано 
от непреодолимата сила, в седемдневен срок писмено уведомява другата страна за 
възобновяване на изпълнението на договора. При подновяване на изпълнението 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия 
строителен надзор на обекта.

(8) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като 
непреодолимата сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по 
договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, 
страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, 
писмено с известие уведомява насрещната страна за това обстоятелство.

(9) След получаване на известието за невъзможността на изпълнението на 
договора като цяло, насрещната страна има право да прекрати договора.

(10) Срокът за изпълнение на възложеното с договора се удължава с времето, през 
което изпълнението е било невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на която 
другата страна е била надлежно уведомена, при условията на договора и е приела 
съществуването й на база на представените документи и доказателства.

(11) При спиране на работите, срокът започва да тече отново след получаването на 
уведомлението за възобновяване на изпълнението. При необходимост, действително 
отработеното време по изпълнение на договора ще се установява с двустранно подписан 
протокол.

(12) Известяването на страните във връзка с възникване и отпадане обстоятелства 
по раздел IX „Непреодолима сила“ освен с писмени уведомления може да се удостоверява 
и с подписването на протоколи от представителите на двете страни по договора.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.31 (1) Договорът се прекратява:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
2. с изтичане на срока, посочен в чл. 2, ал. 1 от същия, или с достигането на сумата 

по чл. 3 ,ал. 3 от договора;
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3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 
писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна 
заплаща дължимите поради неизпълнението неустойки и/или обезщетения в срок и по 
начин, определен от изправната страна или същите се удържат от изправната страна от 
дължими към неизправната страна суми.

4. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако настъпят обстоятелства, които 
поставят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и 
ако не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на 
възложеното. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за 
изпълнение, или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по 
застраховката.

5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването качествено 
извършени работи и приети по надлежния ред;

6. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва 
подизпълнител, без да декларира това в офертата си или използва подизпълнител, който е 
различен от този, посочен в офертата, както и ако замени подизпълнител, без да са налице 
условията по чл. 7, ал. 14 от договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи 
гаранцията за изпълнение или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение 
или правата по застраховката.

7. 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 
ако 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. При прекратяване в тези случаи 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за претърпени вреди от прекратяването на 
договора.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора за обществена поръчка, когато е 
необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде 
изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;

9. Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закон 
за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или подизпълнителя, договорът се прекратява от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, като не се дължи заплащане на извършените работи, а 
получените плащания подлежат на незабавно възстановяване, ведно със законната лихва. 
При представена банкова гаранция, респ. застрахователна полица, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право да упражни правата по нея.

(2) Извън случаите по предходната алинея, договорът се прекратява с изпълнение 
на възложеното, приемането му по установения ред и заплащане на последната дължима 
по него сума.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено 
предизвестие и с последиците, предвидени в договора, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 
изпълнява задълженията. Неизпълнението се установява с констативен протокол от 
лицето, осъществяващо строителен надзор и лицето, осъществяващо инвеститорски 
контрол на обекта, в който се отчита и действително извършеното. В този случай 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоените авансово получени суми, ако такива са * 
получени, в писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, респективно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
упражнява правата по гаранцията за авансово плащане. ^

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно договора и да 
иска връщане на неусвоени авансово предоставени средства, в случай на предоставени
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такива, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по гаранция за авансово плащане, 
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу 
него е открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които 
обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящия договор. Същите права 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ престане да отговаря на изискванията на 
ЗОП. Обемът на изпълнените работи се установява с констативен протокол, подписан от 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето, осъществяващо инвеститорски контрол и 
строителен надзор.

(5) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или да 
упражни правата по банковата гаранция за изпълнение, или правата по застраховката, 
независимо от удържаните или дължимите до този момент неустойки.

(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати едностранно договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата 
по банковата гаранция за изпълнение, или правата по застраховката. В този случай 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоени авансово получени суми по договора, при 
получени такива, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по гаранция за авансово 
предоставени средства. Едностранното прекратяване на договора от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не го освобождава от заплащане на дължимите съгласно договора 
неустойки.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.32 Изменение на настоящия договор се допуска по изключение само и 

единствено при наличие на хипотезите, предвидени в Закона за обществените поръчки.

Чл.ЗЗ (1) Кореспонденцията между страните се води на посочените в настоящия 
договор адреси. При промяна на адреса всяка една от страните е длъжна да уведоми 
писмено другата страна за новия си адрес, в противен случай неприета или върната 
кореспонденция ще се счита за приета и за страните ще настъпят последиците при приета 
кореспонденция.

(2) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на 
настоящия договор, са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от 
упълномощените лица.

(3) За дата на съобщението/ известието се смята:
1. датата на предаването- при ръчно предаване на съобщението / известието;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка- при изпращане по пощата.

Чл.34 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор 
или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно 
действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, 
както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилагат Търговският закон, 
Законът за задълженията и договорите и ЗОП. При непостигане на съгласие спорът се 
отнася за решаване пред компетентния съд в град Велико Търново.

Този договор се състави и подписа в два еднообразни в съдържанието си 
екземпляра- по един за всяка от страните.

Приложения:
Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
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Приложение № 1 -  Техническа спецификация;
Приложение № 2 -  Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 -/Ц фново предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в т. ч. Приложенцб^

1 към него- видове рабай?
Приложение Д^т^^ЗДисък с Д&нни за фактура за разпоредителите с бюджет. /  /

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:\ 
ИНЖ. ДАНИЕЛ
Кмет на Общин/В/ли\

Даниела Данчева
Главен счетоводител на Община Велико Търново

п
Съгласували:

Надя Петрова 
Директор дирещия ОП

Зорница Кънчева -  Миладин 
Началник отдел „ Околна среда

инж. Динко Кечев 
Директор диру&щн СУТ л
Изготвил и съгласувал: 
Василена Георгиева - у
Юрисконсулт в дирекция ОП
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Приложение №

Приложение 2
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Изграждане на нови детски площадки и основно обновяване на 
съществуващи площадки за игра на открито.

1. Изисквания към изпълнението

Под „основно обновяване“ следва да се разбира -  изграждане на нова детска 
площадка, съгласно Наредба №1 за условията и реда за устройството и безопасността 
на площадките за игра, на мястото на вече съществуваща такава и отредена за тази 
цел.

Изграждане на нови детски площадки на открито, в това число и тяхното проектиране, 
както и обновяване на вече съществуващи такива. В обхвата на поръчката попада и 
гаранционната поддръжка на изграденото.

Изграждането и въвеждането в експлоатация на нови площадки за игра, разположени 
на открито, както и основно обновяване на съществуващи площадки за игра се извършва при 
условията и по реда на ЗУТ и Наредба №1 за условията и реда за устройството и 
безопасността на площадките за игра.

При проектирането и изготвянето на проектите да се спазват изискванията на 
действащите нормативни документи -Наредба №1 за условията и реда за устройството и 
безопасността на площадките за игра, Наредба №4 за обхват и съдържание на 
инвестиционните проекти, Наредба №4 за проектиране, изпълнение и поддържане на 
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за 
хората с увреждания.

По време на строителството е необходимо спазването на всички нормативни 
документи, касаещи строителния процес, техниката на безопасност на труда.

Участниците следва да осигурят материали, детайли, конструкции, както и всичко 
друго необходимо за извършване на СМР.

Използване на качествени материали, придружени със съответните удостоверяващи 
документи за качеството и произхода на материалите, използвани по време на работата.

Да се съблюдават всички норми при изпълнение на строителството, гарантиращи 
лесно поддържане в процеса на експлоатация, които ще се съблюдават.

Осигуряване на необходимата за извършване на различните видове работи 
механизация.

Съоръженията за игра, настилките и елементите на обзавеждането на площадката за 
игра се монтират по безопасен начин, при спазване на инструкциите на съответния 
производители и изискванията на Наредба №1 за условията и реда за устройството и 
безопасността на площадките за игра.

Съоръженията за игра, настилките и елементите на обзавеждането на площадката 
следва да притежават всички сертификати, инструкции и протоколи от изпитвания съгласно 
Наредба №1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за 
игра.

Преди въвеждане в експлоатация на нова или при. основно обновяване на 
съществуваща площадка за игра по реда на ЗУТ да се възложи на лицензиран орган за 
контрол да извърши проверка за съответствието на изпълнената площадка с изискванията за 
безопасност по реда на Наредба №1, който да изготви доклад и/или сертификат за контрол, в 
който се описват резултатите от извършената проверка и цялата информация за тяхното 
разбиране и тълкуване. Въз основа на резултатите от проверката органът определя 
съответствието на площадката за игра с изискванията на Наредбата и на съответните



стандарти. Докладът и/или сертификатът са неразделна част от строителните книжа за 
площадката за игра, които се предават на Възложителя след въвеждане в експлоатация на 
съоръженията. Изготвянето на всички необходими документи за въвеждане на обекта в 
експлоатация са за сметка на изпълнителя.

Възложителя дължи окончателно заплащане за видовете работа, след представяне на 
сертификат за ползване (документ за въвеждане на обекта в експлоатация)

Участникът трябва да е регистриран в ЦПРС за изпълнение на строежи с обхват, 
отговарящ на категорията на обекта V категория, I група или еквивалентен регистър за 
чуждестранни участници или деклариране на изисканите обстоятелства.

2 . К ритерий за оценка:

Ценови критерий, включващ:
- Часова ставка
- Допълнителни разходи 

Печалба
- Доставно-складови разходи

Критерий за качество, включващ:
- Срок за доставка на възложеното оборудване (в работни дни)
- Срок за монтаж след доставяне на оборудването (в работни дни)

Срок за отстраняване на дефекти в рамките на предложения гаранционен срок - за 
строително-монтажните работи (в календарни дни)

- Срок за отстраняване на дефекти в рамките на гаранционния срок - за съоръженията 
(в календарни дни)

kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679



✓

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Изграждане на нови и основно обновяване на съществуващи площадки за 
игра на открито”.

Йордан Йорданов, с ЕГН: лична карта № ,
издадена на  ̂ г. от МВР -  , в качеството ми на собственик на
Е Т  „ Пролет -  Йордан Йорданов „ (ако е приложимо) (длъжност)

(наименование на участника) 
с ЕИК: 104001727, актуален телефон: 062 63 79 71 
факс: 062 63 59 75; електронна поща: proletyy@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: „Изграждане на нови и основно 
обновяване на съществуващи площадки за игра на открито”.

До подписване на договора настоящата оферта ще представлява споразумение между 
нас и възложителя. Ангажираме се да изпълняваме поръчката за срок от 24 (двадесет и 
четири) месеца, считано от датата на подписване на договора за възлагане на настоящата 
поръчка.

Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител, ще изпълним поръчката качествено, в 
срок и в съответствие с представеното от нас Техническо предложение.

1. Срокът, през който гарантираме качеството на извършените строително- 
монтажни работи, е: 62 месеца (шестдесет и два) месеца.

2. Срокът, през който гарантираме качеството на съоръженията, е: 24 месеца ( 
двадесет и четири )месеца.

3. Забележка: Предложените в т. 1 и т. 2 гаранционни срокове не може да бъдат по- 
кратки от законоустановените. Участник предложил по-кратък срок, ще бъде отстранен 
от участие.

4. Срокът за отстраняване на дефекти в рамките на гаранционния срок за 
строително-монтажните работи е: 1 ( един) календарен ден, считано от датата на 
уведомяването.

5. Срокът за отстраняване на дефекти в рамките на гаранционния срок на 
съоръженията е: 1 ( един ) календарен ден, считано от датата на уведомяването.

Забележка: Участникът предлага срок за отстраняване на дефекти в рамките на 
гаранционния срок за строително-монтажните работи и срок за отстраняване на дефекти 
в рамките на гаранционния срок на съоръженията, които не могат да бъдат по-дълги от 
10 календарни дни, считано от датата на уведомяването. Участници, предложили срок 
извън посочените граници по-горе, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

6. Данни за лице, с което представители на възложителя да контактуват по всички 
въпроси, касаещи изпълнението, и което при необходимост -  болест, нетрудоспособност 
т.н. -  да бъде заместено от друго лице:

/г> £

Приложение №. .&>......

Образец № 4

I

mailto:proletyy@abv.bg
kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679



Йордан Йорданов - тел. 0888 324 374
Инж. Милчо Марков -  тел. 0888 474 432
Георги Стефанов -  тел. 0892906320
/Посочват се трите имена на определените лица и мобилен телефон за връзка с тях/

6. Декларирам, че в случай, че се налага да бъде извършена промяна/замяна на определен 
вид материал, то при тази промяна/замяна качеството/техническите характеристики на новия 
вид материал ще са същите или по-добри, а единичната цена ще остане същата или по- ниска 
от съответната цена, посочена в ценовото предложение/ договора.

7. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал. 3, т. 1 б. „б” от ППЗОП в 
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя:

/Да се добавят толкова редове, колкото е необходимо./

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Техническо предложение на електронен носител (в случаите, в които участникът 

прилага такъв).
2. Други (по преценка на участника).

/ (I

Подпис и печат...............

Дата

Име и фамилия 

Длъжност 

Наименование на участника

Йордан Йорданов 

Собственик

ЕТ „ Пролет -  Йордан Йорданов’
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_  . .  Образец № 5
Приложение №..W......

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ  
по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ПГООП

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Изграждане на нови и основно обновяване на съществуващи 
площадки за игра на открито”

Йордан Йорданов, с ЕГН: лична карта №
, издадена на от МВР -

в качеството ми на собственик на ЕТ „ Пролет -  Йордан Йорданов „ (ако е
приложимо) (длъжност)

(наименование на участника) 
с ЕИК: 104001727, актуален телефон: 062 63 79 71 
факс: 062635975; електронна поща: proletyy@abv.bg.

Регистрация по ЗДДС: BG104001727

(ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето)

Разплащателна сметка:
IBAN 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: „Изграждане на нови и основно обновяване на 
съществуващи площадки за игра на открито”.

1. Предлаганото от нас възнаграждение (единични цени за видовете работи!
за обществената поръчка с предмет: „Изграждане на нови детски площадки и основно 
обновяване на съществуващи площадки за игра на открито“, е съгласно Приложение 
№ 1 към настоящото Ценово предложение.

Г
2. Стойността на извършваните видове работи се образува от цената на 

материалите, която се доказва с фактура, и следните ценообразуващи показатели 
(Ценообразуващи показатели за дейностите по Приложение № 1):

- Часова ставка: 4.80 лв. (Четири лева и осемдесет ст.) лева
- Допълнителни разходи: 100% (Сто) %
- Печалба: 8% (Осем) %
- Доставно-складови разходи: 6% (Шест) %%

Същите ценообразуващи показатели ще се прилагат и в случай на възникване на 
необходимост от извършване на допълнителни дейности (видове работи).

Посоченото възнаграждение включва: заплащане на всички поети
ангажименти и задължения с офертата и с представената от нас методология на работа. 
Заплащане се извършва за действително извършени работи по начин, отразен в проекта 
на договор и образувано съгласно приложените анализи за доказване на единичните 
цени.

Потвърждаваме, че цената за изпълнение на работите е окончателна и не 
подлежи на увеличение, като същата е формирана на база всички присъщи разходи,
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необходими за изграждането и въвеждането на строежа в експлоатация, с включени 
разходи за изпълнение на всички дейности, предмет на настоящата обществена 
поръчка, както и разходи за всякакви други непредвидени обстоятелства, включително 
и непредвидените разходи.

Стойността на непредвидените разходи се определя съгласно установените 
количества, на базата показателите за ценообразуване, предложени с ценовата ни 
оферта.

3. Желаем да получаваме аванс в размер на 0 (нула) % от стойността на 
възложеното с конкретното възлагателно писмо (предложение за аванс не повече 
от 30 %).

Забележка: В случай, че участник не желае ползване на аванс по време на 
изпълнение на поръчката, посочва цифрата 0.

Съгласни сме, че аванс се превежда в 30-дневен срок след възлагането и 
одобряване на представена от изпълнителя оригинална фактура, и представяне на 
гаранция за авансово предоставени средства. Стойността на аванса се удържа от 
окончателното плащане към изпълнителя. Гаранцията, която обезпечава авансово 
предоставените средства (ако има такива), е за размера на тези средства 
/предоставените средства/ и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на 
аванса.

Съгласни сме, че окончателно плащане се извършва в 30 (тридесет) дневен срок 
по банков път след приемане на работата с протокол за приемане на извършени СМР за 
удостоверяване на действително извършени работи, подписан от осъществяващия 
инвеститорски контрол, представяне на доклад от Орган за контрол за съответствие с 
Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за 
игра, и представяне от страна на изпълнителя на сертификат за ползване/документ за 
въвеждане на обекта в експлоатация. В случаите, когато са констатирани недостатъци, 
сумата се изплаща на изпълнителя в 30-дневен срок след отстраняването им.

Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български 
лева без ДДС, с точност до втория знак след десетичната запетая. При
несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема 
предвид изписаното с думи.

Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1/ Приложение № 1 -  Видове работи 
2/ Анализи/калкулации за всички работи
3/ Електронен носител (в случаите, в които участникът прилага такъв)
4/ Ценови листи на предлаганите детски съоръжения и ог  ' «си, описание,
цени)

Подпис и

Име и фамилия Йордан Йорданов

Длъжност Собственик
Наименование на участника ЕТ „ Пролет -  Йордан Йорданов”
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Приложение № 1.1 Видове работи

ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

№ ОПИСАНИЕ МЯРКА ЕД.ЦЕНА
1 Демонтаж на съоръжения бр. 50.80
2 Изкоп машинен куб.м 5.90

Изкоп ръчен куб.м. 39.40
3 Депонирване на добити отпадъци-до Юкм. Вкл.такса депо куб.м. 7.02
4 Натоварване на добити отпадъци на транспортно средство куб.м. 5.67
5 Доставка и монтаж на бордюри 50x35x18 м. 35.62

Доставка и монтаж на бордюри 50x20x10 м. 33.12
Доставка и монтаж на бордюри 50x16x8 м. 27.66
Доставка и монтаж на бордюри 50x25x15 м. 30.18

6 Доставка и монтаж на бетонови плочи 40х40х5см. кв.м. 47.43
Доставка и монтаж на бетонови плочи 30x30x5см. кв.м. 44.64

7 Доставка и монтаж на павета 10x10x6 кв.м. 27.61
Доставка и монтаж на павета 10x10x8 кв.м. 29.86
Доставка и монтаж на павета 20x10x6 кв.м. 30.66
Доставка и монтаж на павета 20x10x8 кв.м. 32.09

8 Доставка и монтаж на тактилни плочи кв.м. 43.61
9 Доставка и монтаж на несортиран трошен камък куб.м. 53.02
10 Валиране кв.м. 2.56
11 Фрезоване на асфалт кв.м. 5.62

12
Доставка и полагане на асфалт неплътна асфалтова смес И= 
4см. Асфалт плътна асфалтова смес И= 4см. кв.м 36.32

12.1
Доставка и полагане на асфалт неплътна асфалтова смес И= 
4см. кв.м 20.20

12.2 Асфалт плътна асфалтова смес Ь= 4см. кв.м 16.12

13
Полагане на бетон за основа на ударопоглъщаща настилка Ь= 
10см. с електрозаварена мрежа кв.м 29.04

14 Шлайфане кв.м 5.42
15 Направа на делетационни фуги м. 37.39
16 Демонтаж на бетонова настилка кв.м 18.14
17 Боядисване двукратно по дървени повърхности кв.м. 4.13
18 Боядисване двукратно по метални повърхности кв.м. 3.20
19 Почистване на боя с обгаряне и стъргане кв.м. 10.15

20 Доставка на пясък с натоварване, разтоварване и разстилане куб.м. 32.62
21 Импрегниране и лакиране на дървени повърхности кв.м. 4.58
22 Заварки бр. 15.04
23 Разбиване на бетон т З 77.76

Полагане на бетон т З 170.05
24 Ненормен труд ч/дни 72.58

Д оставка  и м онтаж
1 Пейка без облегалка бр. 173.04
2 Пейка с облегалка бр. 221.51
3 Пергола бр. 1393.37
4 Беседка с маса бр. 2728.94
5 Беседка без маса бр. 2419.85
6 Ограда И=100см. Л.М. 91.13
7 Ударопоглъщаща каучукова настилка 40х40х2см. кв.м. 53.02
8 Ударопоглъщаща каучукова настилка 40х40хЗсм. кв.м. 57.30
9 Ударопоглъщаща каучукова настилка 40х40х4см. кв.м. 63.43
10 Ударопоглъщаща каучукова настилка 40х40х5см. кв.м. 68.33



11
Занимателни панели / игри, с възможност за ползване от деца 
з, неравностойно физическо положение бр. 429.56

12 Фитнес уреди за различни мускулни групи 1 бр. бр. 1164.02
13 Фитнес уреди за различни мускулни групи до 6 бр. вкл. бр 1414.80
14 Фитнес уреди за различни мускулни групи до 10 бр. вкл. бр 1721.74

15
Баскетболен кош с три изхода, с възможност за ползване от 
деца в, неравностойно физическо положение бр. 686.12

16 Уреди за стреет фитнес бр 1580.47
17 Клатушка на пружина бр. 498.85
18 Клатушка тип везна бр. 547.75
19 Стена за катерене бр. 2075.54

20
Занимателна къща, с възможност за ползване от деца в, 
неравностойно физическо положение бр. 1344.38

21 КДС за деца от 1 до 3 г. бр. 1823.04
22 КДС за деца от 3 до 12 г. бр. 2350.30

23

Комбинирано съоръжение с рампа, пързалка и занимателни 
игри, с възможност за ползване от деца в, неравностойно 
физическо положение бр 2162.16

24 Пързалка бр 796.28
25 Въртележка бр _ 959.73

26
Въртележка спираловидна с възможност за ползване от деца в, 
неравностойно физическо положение бр -1171.58

27 Люлка за две деца бр 912.17

28
Люлка за две деца с възможност за ползване от деца в 
неравностойно физическо положение бр. 1135.40

29

Люлка тип „Гнездо" или еквивалент, люлка до 4 деца, с 
възможност за ползване от деца в неравностойно физическо 
положение бр. 1530.36

30 Люлка с въжен мост за 2,3 или 4 деца бр 1624.32
31 Успоредка бр. 598.75
32 Лост за набиране бр. 707.51

33
Кът за тихи игри, с възможност за ползване от деца в, 
неравностойно физическо положение бр. 976.97

34 Шведска стена бр. 557.28
35 Въжено съоръжение тип "Пирамида" бр. 1260.51
36 Съоръжение за практикуване на паркур бр. 1170.50
37 Съоръжение за скейтборт .... бР-.. 2366.71
38 Велостойки 6Р- 139.86
39 Табела бр 141.48

Допълнителни анализи
1 Катерушка бр 598.10
2 Детска къщичка г.„...бр ._ 862.49
3 Ограда 11=200 см. вкп. телена оградна мрежа м. 42.64
4 Занимателен панел бр. 407.81
5 Съоръжение за експериментиране бр. 439.93
6 Топкообираща мрежа кв.м. 28.73
7 баскетболно табло бр.. 154.74
8 Бакетболен ринг 1 .. бр.. 63.46
9 баскетболна мрежа бр 22.39
10 Волейболна мрежа с едно филе бр ... 110.03
11 Стойка за баскетболно табло бр. 226.80

45180.39



Приложение №

Списък с данни за фактура

Община Велико Търново
гр. В. Търново,
пл. „Майка България” № 2
МОЛ: Даниел Панов
ЕИК по БУЛСТАТ: 000133634
ИН по ДДС: ВОООО133634
Получател:........................

Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности”
гр. В. Търново 
ул. „Г. С. Раковски” № 18 
Ид.№: 104587539 
МОЛ: Даниел Панов 
Получател: Нелина Църова

Център за социални услуги (ЦСУ)
гр. В. Търново 
пл. „Майка България” № 2 
ЕИК по БУЛСТАТ: 0001336340485 
ИН по ДДС: В0000133634 
МОЛ: Даниел Панов
Получател:..................... (ръководителят на съответното мероприятие)

Забележка: За мероприятия към ЦСУ /Домове, ясли и др./ - Фактура с данните на ЦСУ и 
получател ръководителя на съответното мероприятие.

Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”
гр. В. Търново 
пл. „Майка България” № 2 
ЕИК по БУЛСТАТ: 104587560 
МОЛ: проф. Георги Камарашев
Получател:..................... (ръководителя на съответното мероприятие)

Забележка: За мероприятия към Дирекция „ Образование, младежки дейности и спорт “ /ДГ, 
ОДК, Общински плувен басейн и др./ - Фактура с данните на Дирекция ОМДС и получател 
ръководителя на съответното мероприятие.

Регионален Исторически Музей
гр. В. Търново 
ул. „Никола Пиколо” № 6 
ЕИК по БУЛСТАТ: 000124051 
МОЛ: Иван Църов 
Получател: Иван Църов

Художествена галерия „Борис Денев”
гр. В. Търново 
парк „Асеневци”
ЕИК по БУЛСТАТ: 104015043 
МОЛ: Ганчо Карабаджаков 
Получател: Ганчо Карабаджаков
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ИН по ДДС: ВОООО133634 
МОЛ: Румен Петров

ДКС „Васил Левски”
гр. В. Търново 
ул. „Краков” № 3
ЕИК по БУЛСТАТ: 0001336340012 
МОЛ: Таня Димитрова 
Получател: Таня Димитрова

Кметство Килифарево
гр. Килифарево
пл. „България” № 2
ЕИК по БУЛСТАТ: 0001336340191
ИН по ДДС: В0000133634
Получател: Димитър Събев

Кметство Дебелец
гр. Дебелец
ул. „П. Е. Търновски” № 64 
ЕИК по БУЛСТАТ: 0001336340168 
ИН по ДДС: В0000133634 
Получател: Снежана Първанова

Кметство Ресен
е. Ресен
пл. „Св. Димитър Солунски” № 8 
ЕИК по БУЛСТАТ: 0001336340310 
ИН по ДДС^ШООО 133634 
Получател: Йорданка Колева

Кметство Самоводене
с. Самоводене
ул. „Отец П. Хилендарски” № 48 
ЕИК по БУЛСТАТ: 0001336340338 
ИН по ДДС: ВОООО 133634 
Получател: Стефан Мъглов

Кметства и кметски наместничества, които не са на самостоятелен бюджет:

Община Велико Търново
Гр. В. Търново 
Пл. „Майка България” № 2 
ЕИК по БУЛСТАТ: 000133634 
ИН по ДДС: В0000133634 
МОЛ: инж. Даниел Панов 
Получател:
1. за с. Арбанаси- Тошо Кръстев
2. за с. Балван- Недьо Георгиев
3. за с. Беляковец- Албена Беренска
4. за с. Буковец- Красимир Минчев
5. за с. Велчево- Мустан Юсменов
6. за с. Ветринци- Кольо Минков
7. за с. Водолей- Антоанета Тодорова
8. за с. Дичин- Николай Теодосиев




