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П Р О Е К Т  Н А  Д О Г О В О Р  

з а  в ъ з л а г а н е  н а  о б щ е с т в е н а  п о р ъ ч к а  з а  с т р о и т е л с т в о   

BG... 

№                             /                      2018г. 

 Днес                               2018 г., гр. Пловдив, между: 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ, с адрес на управление гр. Пловдив 4000, пл. „Стефан 

Стамболов” № 1, ЕИК:000471504, ДДС №: BG000471504, представлявана от инж. 

Александър Държиков – Зам.-кмет „Култура и туризъм“ в качеството му на 

упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП съгласно Заповед №18ОА1753/31.07.2018г. 

на кмета на Община Пловдив, и … – счетоводител, наричана за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,  

и 

……………………………………………………………………………………………. 

наричано/а за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

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

тях поотделно „Страна“); 

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение 

№… на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с 

предмет: „Изпълнение на строителство за обновяване на ДЯ „Детски Смях“ – гр. 

Пловдив, в рамките на проект „Образователна инфраструктура - изграждане и 

обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“, се сключи този 

договор („Договора/Договорът“), за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши, 

срещу възнаграждение и при условията на този Договор, строителство („строително-

монтажни работи“/“СМР“), включващо изпълнение на строеж на обект: „Основен 

ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност, както и 

реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място на ДЯ „Детски Смях“, 

находяща се на ул. „Весела“ № 30, УПИ І – детска ясла, кв. 441 по плана на Първа 

градска част – север, гр. Пловдив“, за реализация на проект: „Образователна 

инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град 

Пловдив“, с безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014 – 2020 г.“ 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва строителството при условията, описани в  

Техническите спецификации, Техническото предложение и Ценовото предложение, 

съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2 и 3 към този Договор 

(„Приложенията“) и представляващи неразделна част от него, както и в съответствие с 

инвестиционния проект, одобрен с Разрешение за строеж №317/24.11.2014г., издадено 

от Главния архитект на Община Пловдив. 

Чл.2(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предвижда / не предвижда използването на 

подизпълнители при изпълнение на дейностите предмет на възлагане. 
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(2) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора 

се допуска по изключение, когато възникне необходимост и при спазване условията по 

чл. 66, ал. 11 – 12 от ЗОП. При тези случаи документите по чл. 66, ал. 12 от ЗОП стават 

неразделна част от договора. 

(3) Подизпълнители: ….  

[Алинея 2 и 3 се допълват само когато се предвижда използването на 

подизпълнители, като се посочват идентификационни данни и обхват на дейностите, 

които ще извършва всеки подизпълнител] 

ІІ. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.3 Настоящият договор влиза в сила от датата на сключването му и е със срок 

на действие до датата на въвеждане на строежа в експлоатация, но не повече от 28 

(двадесет и осем) месеца, считано от влизането му в сила.  

Чл.4(1) Срокът за изпълнение на строителството е … дни. Срокът започва да 

тече с откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и 

приключва с предаването на строежа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 

констативен акт за установяване годността за приемане на строежа без забележки, или 

когато са идентифицирани такива до подписването на протокол, въз основа на който 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема отстранените забележки.  

(2) Изпълнението на СМР може да бъде спряно поради: искания за изменения в 

проектите; неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора; забавяне 

доставката на машини и съоръжения; неблагоприятни геоложки условия; смяна на 

някои от участниците в строителството; спиране на строителството по предвидения в 

ЗУТ ред или по друга причина; Спирането се констатира с подписването на акт за 

установяване състоянието на строежа при спиране на строителството.  

(3) След отстраняване на причините, довели до спиране на строителството, се 

съставя и подписва акт за установяване състоянието на строежа и строителните и 

монтажните работи при продължаване на строителството и строителството се 

възобновява. 

(4) Срокът за изпълнение на строителството по ал. 1 спира да тече, за периода, в 

който изпълнението на СМР е спряно не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(5) При временно спиране на изпълнението на проекта по договора за БФП и 

получаване на решението за одобрение на УО, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ незабавно 

информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(6) В период на временно спиране на договор за БФП всички дейности по 

проекта са спрени и не следва да бъдат изпълнявани. Разходи за дейности, извършени 

по време на спирането им, няма да бъдат заплащани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В период на 

временно спиране се допуска издаване на разходно-оправдателен документ и 

извършване на разплащане само на разходи за дейности, извършени и приети от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди временното им спиране.  

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да възобнови изпълнението на СМР от деня, 

следващ този, на който е получил писмото за възобновяване изпълнението на СМР или 

от посочената в писмото дата. 

ІІІ. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ 
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Чл.5(1) Общата стойност на договора е в размер на … и представлява цената, 

оферирана в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(2) Цената по предходната алинея е за цялостно извършване на дейностите, 

включени в предмета на поръчката, включително цената на вложените материали, 

оборудване, разходи за труд и доставки, механизация, енергия, складиране, подготовка 

на строителството, извънреден труд, осигуряване на нормативно определените 

безопасни условия на труд на строителната площадка по време на извършване на 

строителните работи, освобождаването на площадката от строителни отпадъци, 

необходимите за строителството помощни видове СМР и материали, товаренето, 

разтоварването (ръчно и/или механизирано), както пренасяне на материали, строителни 

отпадъци и други подобни, извозване на строителните отпадъци на посочените от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ места, провеждане на проби и изпитвания и всички други присъщи 

разходи, не упоменати по-горе, включително печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.6(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, 

както следва: 

1. Авансово плащане в размер до 40% от общата стойност на договора с 

включен ДДС: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предвижда възможност за предоставяне на аванс в 

срок до 30 дни, считано от представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура и 

гаранция за авансово плащане, обезпечаваща стойността на аванса. Сумата на аванса се 

приспада от окончателното плащане. Ако този договор бъде прекратен преди 

окончателното му изпълнение, неприспаднатият аванс се връща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

или се прихваща със стойността на извършени до момента на прекратяването, но 

незаплатени работи. Гаранцията за обезпечаване на предоставения аванс се 

освобождава в 3 – дневен срок след приспадане на сумата на аванса от окончателното 

плащане. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е длъжен за се възползва от авансовото плащане; 

2. Междинни плащания в общ размер до 50% от общата стойност на 

договора с включен ДДС: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността 

на актуваните и действително извършени е приети дейности, в срок до 30 дни, след 

представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура и протокол за извършени СМР. 

Стойността на едно междинно плащане не може да бъде по-малко от 200 000 лв. 

(двеста хиляди лева) с включен ДДС. 

3. Окончателно плащане (изравнително до крайната стойност на 

действително извършените СМР): Окончателно плащане  се извършва в срок до 30 

дни след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура, констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа без забележки (или когато са 

идентифицирани такива до подписването на протокол, въз основа на който 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема отстранените забележки), акт за изплащане на извършените 

СМР и протокол за окончателно приемане на строителството по чл. 8, ал. 2 ; 

(2) При всяко искане за заплащане на извършени СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва 

да предоставя:  

1. пълна строителна документация съгласно нормативната уредба за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството, декларации за съответствие на 

вложените материали, сертификати, становища, протоколи от изпитвания и др. 

приложими, а на окончателно плащане – заменителни таблици и екзекутивна 

документация, ако е приложимо; 

2. оригинална фактура на стойност, равна на стойността на протокола за 

приемане на извършени СМР; 
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(3)  Плащанията по настоящия договор се извършват с платежно нареждане по 

сметка, посочена във фактурата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) Всички разходо-оправдателни документи трябва да са издадени на името на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в тях задължително следва да е указано, че разходът е по проект 

„Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски 

градини и ясли в град Пловдив“ по ОПРР 2014-2020“, по договор за предоставяне на 

БФП №… 

(5) Съгласно чл. 303а, ал. 2 от Търговския закон, срокът за разплащане е до 30 

дни, считано от представяне на необходимите документи като същия може да бъде 

удължен до 60 календарни дни, когато това се налага по важна причина. 

(6) Срокът за плащане спира да тече, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи за 

плащане фактура/и и/или придружителни документи, които не отговарят на 

нормативните изисквания и/или съдържат некоректни данни. Срокът за съответното 

плащане продължава да тече след отстраняване на всички несъответствия. 

Чл.7(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено 

извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, 

установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове 

дейности и работи, които са приети и са отразени в съответния протокол. Всички 

плащания за СМР ще се правят срещу актуване и съответното протоколиране 

(включително одобряването на протокола от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ) на 

действително извършени строителни работи. 

ІV. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА И ИЗМЕНЕНИЯ В КОЛИЧСТВАТА НА 

СМР 

Чл.8(1) Изпълнението и приемането на извършени СМР, както и въвеждането в 

експлоатация на строежа, се извършва след подписване на всички необходими образци 

на документи по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството или съответната нормативна уредба, действаща към момента 

на изпълнението на СМР.    

(2) Окончателното приемане на строителството се извършва след издаване на 

констативен акт за установяване годността за приемане на строежа без забележки (или 

когато са идентифицирани такива, и след подписването на протокол, въз основа на 

който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема отстранените забележки) чрез подписване на 

протокол за окончателно приемане на строителството между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. С този акт се извършва предаването на строежа и строителната 

документация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) Окончателното приемане на изпълнението по този Договор се извършва след 

въвеждане на строежа в експлоатация, чрез подписване на протокол за окончателно 

приемане на изпълнението по договора между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) За извършване на плащанията се съставят протоколите, описани в ал. 1 и ал. 

2. Страните изрично се съгласяват, че за подписването на тези протоколи, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за готовността си да 

предаде съответните изпълнени СМР на обекта. 
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Чл.9(1)  Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е 

с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащане 

на съответна част от дължимото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани 

недостатъците или не извърши необходимите и уговорени работи. 

(2) В случаите по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от 

следните права по избор: 

а) да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да поправи работата 

си за своя сметка; 

б) да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, 

респективно недостатъците на работата; 

в) да намали възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност на 

изработеното. 

(3) Когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са толкова 

съществени, че правят работата негодна, съобразно договореното, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

има право да развали договора. 

(4) Рискът от случайно погиване на обекта преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на предаването на строежа с Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа без забележки (или когато са 

идентифицирани такива, и след подписването на протокол, въз основа на който 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема отстранените забележки) 

Чл.10(1) В хода на изпълнение на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва 

процедура по вътрешен мониторинг от екипа по проекта съгласно Регламент (ЕС) № 

1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013г.  

(2) Процедурата включва извършване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (екипа по проекта) на 

проверка на мястото на изпълнение на съответната дейност, за което следва да бъде 

подписан двустранен констативен протокол, удостоверяващ съответствието между 

заложени, актувани и реално изпълнени СМР. Констативният протокол се базира на 

извадкова проверка на изпълнените СМР спрямо договора с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Проверката се извършва преди съставяне и подписване на всеки протокол за приемане 

на извършени СМР. 

Чл.11(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ писмено уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

необходимостта от промяна на КСС при констатирани разлики в предвидените 

количества на отделните видове СМР, следствие от направени точни измервания на 

мястото на изпълнение. В този случай конкретните количества по позиции на видове 

работи в заменителната таблица следва да бъдат уточнени и декларирани в хода на 

изпълнение на СМР и фактурирани (отчетени) - на окончателно плащане. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ задължително представя към окончателното плащане 

документи, подкрепящи исканите промени - заменителна таблица, констативни 

протоколи, становища на компетентни органи, заповедна книга, актове за приемане на 

СМР и др. Заменителната таблица се представя задължително във формат “xls” и “pdf”.  

(3) При възникване на необходимост от изменение на КС, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

няма право да иска увеличение в общата стойност на КСС към договора за 

строителство. 

(4) Промяната в количеството на всяка конкретна позиция в КСС, както в посока 

увеличаване, така и в посока намаляване е съгласно Методически указания за 
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изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 

2014-2020. 

(5) Общата стойност на промените за целия период на изпълнение при 

намаляване и при увеличаване на количествата на СМР е съгласно Методически 

указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по ОПРР 2014-2020. 

(6) Не са допустими за плащане изпълнени нови позиции в КСС към договора за 

строителство. 

(7) В случай че се налага промяна/замяна на определен вид материал в 

конкретна позиция от КСС, то такава промяна/замяна е допустима, само в случай че 

качеството/техническите характеристики на новия вид материал са по-добри, а 

единичната цена за съответната позиция остава същата или е по-ниска, от съответната 

цена по договора с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(8) При искане за заплащане на средства за тази промяна, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

задължително представя копие на документи, подкрепящи исканите промени - 

заменителна таблица, констативни протоколи, становища на компетентни органи, 

заповедна книга, актове за приемане на СМР с отразена извършената промяна/замяна 

на материала и др. приложими. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл.12 Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този 

раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от 

Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която 

и да е от Страните. 

Чл.13(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. Да получи уговореното в договора възнаграждение при условията и 

сроковете на настоящия договор; 

2. Да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за 

изпълнение на задълженията си по настоящия договор, както и всички необходими 

документи, информация и данни, пряко или косвено свързани или необходими за 

изпълнение предмета на настоящия договор. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да изпълни качествено в определените срокове дейностите по договора, като 

организира и координира цялостния процес на изпълнение в съответствие с 

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и действащата нормативна база, в т.ч. изискванията 

по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми; 

2. Да приема и разглежда всички писмени възражения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

относно недостатъците, допуснати при изпълнение на договора, и да ги отстранява за 

своя сметка, в посочените срокове; 

3. Да води подробна, точна и редовна счетоводна и друга отчетна документация 

за извършените разходи по настоящия договор, в съответствие с изискванията на 

законодателството, която да подлежи на точно идентифициране и проверка; 

4. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението 

на договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта 

от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
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5. Да осигурява достъп до строежа на съответните контролни органи и на 

представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и консултантът, осъществяващ строителния 

надзор; 

6. Да влага качествени материали, оборудване и строителни изделия, съобразно 

предвижданията на инвестиционния проект, както и да извършва качествено СМР; 

7. Да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани 

допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани на всеки етап от приемането, в срок 

посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмено уведомяване, както и да изпълнява всички 

нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по предмета на договора; 

8. След приключване на СМР и преди организиране на процедурата за 

установяване годността на строежа, строителната площадка трябва да бъде изчистена 

и околното пространство - възстановено; 

9. Да изготви сам и за своя сметка екзекутивната документация и извърши 

необходимите лабораторни изпитвания и измервания, доказващи правилността на 

изпълнението на строително – монтажните работи, както и предварителните 

съгласувания и получаване на разрешения от контролните органи, необходими за 

въвеждане на обекта в експлоатация. 

10. Да сключи и поддържа застраховка „Професионална отговорност” за вреди, 

причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на 

неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията 

си за строежа;  

11. При изпълнение на строително-монтажните работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

следва да не нарушава учебно възпитателния процес, а в случаите когато това е 

обективно невъзможно – да го нарушава в минимална степен (функционално и 

времево), като за всеки такъв случай е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

най-малко 7 календарни дни предварително, с цел  да се организира по подходящ начин 

учебно-възпитателния процес;  

12. Да работи с технически правоспособни лица при изпълнението на 

задълженията си; 

13. Да съставя и представя в срок всички документи, протоколи и 

сертификати, необходими при отчитането, заплащането и приемането на изпълнените 

СМР; 

14. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол всички документи, които следва 

да изготви съгласно действащото българско законодателство, които са необходими за 

въвеждането на строежа в експлоатация;  

15. Да отстрани незабавно, за негова сметка, всички нанесени повреди и щети на 

имущество или интериор при изпълнение на поръчката; 

16. След приключване изпълнението на предмета на настоящия договор 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предаде строителната площадка и прилежащите площи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ почистени от строителни материали и отпадъци; 

17. Да възстанови за своя сметка всички нанесени поражения върху 

елементите на градското обзавеждане, уличната и пътна мрежа, проводи и съоръжения 

към тях, озеленяване, дървесна, цветна и тревна растителност и други; 

18. Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи 

необходими за изпълнението на строително-монтажните работи, предмет на поръчката 

са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

19. Да отстранява за своя сметка и своевременно констатираните от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на изпълнението недостатъци по работата; 
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20. Да спазва изискванията на Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда 

за устройството и безопасността на площадките за игра. 

21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, когато е приложимо, да предостави 

възможност на Управляващия орган, на Сертифициращия орган, Националните 

одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, 

Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, 

засягащи финансовите интереси на Европейските общности - Република България и 

външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или 

чрез проверки на мястото на изпълнението на проекта и да извършват пълен одит, ако е 

нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и 

всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта; 

22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съхранява документацията и да оказва 

съдействие при извършване на проверките, описани в предходната алинея до три 

години, след предаване към Европейската комисия на окончателните документи по 

приключването на ОПРР 2014 - 2020 г. При проверки на място от страна на УО на 

ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на 

Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския 

съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на свой представител, както и 

да осигури: достъп до помещения, преглед на документи, удостоверяващи направените 

разходи в рамките на предоставената безвъзмездна финансова помощ, както и всякаква 

друга информация, свързана с изпълнението на сключения Договор; 

23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, да спазва изискванията за изпълнение на 

мерките за информация и комуникация по проекти, финансирани по Оперативна 

програма Региони в растеж 2014 - 2020.  

24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, когато е приложимо, да предприеме 

всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският фонд за 

регионално развитие са финансирали или финансират проекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, 

предоставени чрез ОПРР 2014 - 2020 в каквито и да са документи, свързани с 

изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. Той трябва да помества 

логото на ЕС и логото на ОПРР 2014 - 2020 навсякъде, където е уместно. Всяка 

публикация, в каквато и да било форма и среда, включително Интернет, трябва да 

съдържа следното изявление: “Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на 

ОПРР 2014 - 2020 съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие“. Всяка 

информация, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или среща, трябва да 

конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално 

развитие, предоставено чрез ОПРР 2014 - 2020 г.; 

25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, когато е приложимо, да следи и 

докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена 

нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички 

неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви; 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за щети, които са нанесени на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите участници в строителството, причинени от неспазване 

на техническите правила и нормативи и одобрените проекти.  

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители (когато е приложимо) са 

длъжни да спазват всички приложими закони и подзаконови нормативни актове, имащи 

пряко отношение към изпълнението на този договор, включително приложимите 
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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; 

Чл.14(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорни 

задължения. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез определените от него лица в 

изпълнение на това му правомощие са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не 

пречат на неговата оперативна самостоятелност, изпълнението им не е фактически 

невъзможно и не излизат извън рамките на договореното; 

2. Да спре изпълнението на дейностите, във всеки един момент, при 

констатиране на недостатъци и да изисква ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да отстрани 

недостатъците за своя сметка; 

3. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените дейности в срок, 

качествено и без отклонения от договореното; 

4. При установяване на явни или скрити недостатъци на извършеното СМР 

и/или доставеното оборудване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска отстраняването на 

същите, а в случай че се констатират съществени отклонения от качеството на 

извършеното, да откаже да приеме изпълнението; 

5. Да определи момента за откриване на строителната площадка; 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, 

предвидени в този Договор; 

2. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод 

изпълнение на задълженията му по настоящия договор; 

3. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходими документи, информация и 

данни, пряко или косвено свързани или необходими за изпълнение предмета на 

настоящия договор; 

4. Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично 

упомената от него като такава; 

5. Да освободи представените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранции за изпълнение 

съгласно клаузите на Договора; 

6. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и персонала му до всеки обект, както 

и до оперативната информация за извършване на СМР; 

VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО  

Чл.15(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите 

недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове по Наредба 

№ 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България 

и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти. 

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждане на обекта в 

експлоатация. За избягване на всяко съмнение, страните се съгласяват че 

гаранционните срокове и условия се отнасят до обект/строеж, а не до отделна дейност.  

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) дни след уведомяването се 
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изготвя Констативен протокол и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е 

длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично 

необходим срок, одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(4) За доставеното и монтирано оборудване, извън обхвата на Наредба № 2 от 31 

юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти, се прилагат гаранционните условия на 

производителя. 

VІІ. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.16(1) За да се възползва от авансово плащане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя 

гаранция за авансово предоставяните средства в размер, съответен на размера на 

авансовото плащане, под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, 

която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) Банковата гаранцията или застраховката за авансово предоставените средства 

се представя със срок на валидност минимум колкото срокът за изпълнение на 

строителството като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава при необходимост да я поднови. 

(3) Гаранцията за авансово предоставените средства се освобождава в срок до 3 

(три) дни след приспадане на аванса от окончателното плащане. 

Чл.17(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за 

обезпечаване на изпълнението по договора в размер на 5%  (пет на сто) от Стойността 

на Договора без ДДС, а именно …  

(2) Гаранцията за изпълнение се предоставя под формата на банкова гаранция, 

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или парична сума, депозирана по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се 

внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

Банка: ТБ Инвестбанк АД – Клон Пловдив 

BIC: IORTBGS 

IBAN: BG57 IORT 7375 3302 0000 03 

(4) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция или 

застраховка, същата следва да бъде със срок на валидност за плюс 30 (тридесет) дни 

след приключването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на 

банковата гаранция/застраховката се удължава или се издава нова. 

(5) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за 

изпълнение във всяка едно форма, както и по усвояването на средства от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 

(тридесет) дни след въвеждане на обекта в експлоатация и подписване на протокола за 

окончателното приемане на изпълнението. Освобождаването на Гаранцията за 

изпълнение се извършва, както следва: 

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

банковата сметка, посочена  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  
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2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал 

на банката, 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 изпращане на писмено 

уведомление до застрахователя; 

(7) При освобождаване на гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се 

дължат лихви за времето, през което същата е престояла законосъобразно при  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(8) 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. 

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да усвои 

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.  

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен 

размер, в следните случаи: 

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 

10 (десет) дни след датата на възлагане и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това 

основание;  

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато същото не отговаря на изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това 

основание;  

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

несъстоятелност; 

(11) 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. 

(12) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 

Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) 

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 ал. 1. 

VІІІ. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.18(1) При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, 

неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 1 % (едно на сто) от 
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Цената за съответната дейност за всеки ден забава, но не повече от 5 % (пет на сто) от 

Стойността на Договора. 

(2) При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на 

отделна дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той има 

право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната 

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

повторното изпълнение е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи 

гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.  

(3) При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от 

Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на  5 % (пет на сто) от 

Стойността на Договора. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор 

неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.   

(5) Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото 

на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени 

вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право. 

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.19(1) Този Договор се прекратява: 

1. с изтичане на Срока на Договора; 

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

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

обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 5 пет 

дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;  

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

правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното 

лице е установено; 

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; 

(2) Договорът може да бъде прекратен 

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

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.20(1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно 

неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията 

и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез 

отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и 

определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, 

когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на 

изправната Страна. 

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

съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:  

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на дейностите за повече от 10 

(десет) дни; 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за 

изпълнение на поръчката. 
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(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление 

до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради 

забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да 

се изпълни непременно в уговореното време. 

Чл.21 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от 

ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването 

на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или 

споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на 

клаузата за разрешаване на спорове по този Договор. 

Чл.22 Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване 

на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за 

извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите 

плащания; и 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

а) да преустанови изпълнението, с изключение на такива дейности, каквито 

може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички разработки, изготвени от него в 

изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и 

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

собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във 

връзка с предмета на Договора. 

Чл.23 При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен 

да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред 

дейности.   

Х. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ  

Чл.24(1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, 

използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните 

дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои 

понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП. 

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

Договора и Приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на 

Договора 

Чл.25(1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в 

поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, 

станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална 

информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: 

обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или 

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

от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за 

конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, 
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стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит 

професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

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

информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от 

другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на 

Конфиденциална информация, когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този 

Договор от която и да е от Страните; 

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

Страните; или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг 

компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

4. В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави 

информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора. 

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови 

поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и 

наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за 

изпълнението на тези задължения от страна на такива лица. Задълженията, свързани с 

неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на 

Договора на каквото и да е основание.  

Чл.26 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, 

да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с 

извършване на дейностите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на 

данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което 

съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено. 

Чл.27 Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и 

задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. 

Паричните вземания по Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат 

прехвърляни или залагани съгласно приложимото право. 

Чл.28 Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 

изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с 

изискванията и ограниченията на ЗОП. 

Чл.29(1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, 

причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има 

значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. 

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава 

към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима 

сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да 

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

страна в срок до 5 дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се 

състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на 

Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 



 

                              
ОБЩИНА ПЛОВДИВ 
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(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на 

свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

Чл.30 В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или 

неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима 

клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.  

Чл.31(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) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 

правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на 

дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 

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

Чл.32 За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 

Чл.33 Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, 

включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 

недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на 

празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще 

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

се отнася за решаване от компетентния български съд. 

Чл.34 Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните 

приложения: 

Приложение № 1 – Технически спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Този документ е създаден в рамките на проект “Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини 

и ясли в град Пловдив“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. 

 


