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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩ ИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „М ЕГА ЕЛЕКТРОНИКС АП“ ООД
ПРЕДМЕТ: „Доставка и монтаж на климатични системи за нуждите на Община Велико 
Търново”

Д О Г О В О Р
На основание чл. 112, ал.1 от ЗОП и във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Днес, .. .<rrr.tr:. 7?!...................  2020 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩ ИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ”, с адрес: 
град Велико Търново, пл. „М айка България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от 
инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ -  Кмет на Общината и Даниела Данчева - Главен счетоводител, лице 
по чл. 13, ал. 3, т. 1 от ЗФУКПС от една страна,

и

2. „МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС АП“ ООД, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, със
седалище и адрес: град София, 1799, ж. к. „М ладост“ 2, бл. 261 Е, магазин 1, тел: 0893645723, 
e-mail: office_sofia4@ megaelectronics.bg, БУЛСТАТ: 201472746, представлявано от
Венцислав Димитров -  управител, от друга страна,

определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ след събиране на оферти с обява № ОБ- 9 от 13.05.2020 
г. и публикувана информация за обява в АОП с ID №  9098697,

(ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните”, а всеки от тях 
поотделно „Страна”);

СЕ СКЛЮ ЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМ ЕТ НА ДОГОВОРА. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставки 
и монтаж за нуждите на Община Велико Търново, на климатици/климатични системи, 
съгласно потребностите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по Списък на обектите, и по единични цени, 
съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор.

(2) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ възлага изпълнението на доставките чрез възлагателно писмо, 
съдържащо информация за вид, количество и точно място или места (адреси) на доставка на 
климатици/ климатични системи, съобразно конкретните потребности на Община Велико 
Търново и нейните структури. Възлагателните писма се изпращат сканирани от електронната 
поща на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ- op.vt.73@ gmail.com на посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ електронна 
поща -  office sofia4@ megaelectronics.bg. Получаването на възлагателното писмо от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се удостоверява чрез автоматично получаване на обратна разписка за 
прочитане на електронното писмо от получателя.

(3) За нуждите на Общинска администрация и други структури на Община Велико 
Търново, невключени в списъка на обектите- Приложение № 4 от настоящия договор, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възлага изпълнението на доставки чрез възлагателно писмо 
по реда на предходната алинея само след осигуряване на финансиране за същите.

(4) При промяна на електронната поща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по ал. 2, същият е длъжен 
да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3 (три) дневен срок от настъпването на промяната и 
да посочи адреса на новата електронна поща.
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Чл. 2 (1) Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на община Велико 
Търново, съгласно списък с обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ- Приложение № 4 към настоящия
договор, според конкретната необходимост.
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(2) Мястото на изпълнение на доставките, за които не е осигурено финансиране, ще 
бъде посочено в конкретното възлагателно посмо по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор.

II. СРОК

Чл. 3 (1) Срокът за изпълнение на договора е 1 (една) година, считано от датата на 
подписването му или до достигане на сумата от 69 900 (шестдесет и девет хиляди и 
деветстотин) лева без ДДС, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.

(2) Настоящият договор влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.
(3) Срокът за доставка и монтаж на климатик/ климатична система е 2 (два) работни 

дни, считано от датата на получаване на възлагателното писмо, по реда на чл. 1, ал. 2 от 
настоящия договор.

(4) Срокът за реакция при подаден сигнал за възникнал проблем или повреда при 
експлоатацията на климатик/ климатична система е 24 (двадесет и четири) часа, съгласно 
техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага срок за гаранционна поддръжка на доставените 
климатици/ климатични системи- 60 (шестдесет) месеца, за всички видове климатични 
системи.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩ АНЕ

Чл. 4 (1) Общата стойност на договора за доставка е съобразно възлаганията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по цени, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна 
част от този договор, като общата стойност на всички плащания за срока по чл. 3, ал. 1 от 
договора не може да надхвърля сумата от 69 900 (шестдесет и девет хиляди и деветстотин) 
лева без ДДС, а с 20 % ДДС - 83 880,00 (осемдесет и три хиляди осемстотин и осемдесет) 
лева, от които:

1. 59 469,67 (петдесет и девет хиляди четиристотин шестдесет и девет лева и шестдесет 
и седем стотинки) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 71 363,60 лв. (седемдесет и една хиляди 
триста шестдесет и три лева и шестдесет стотинки), представляващи осигуреното 
финансиране по Договора;

2. 10 430,33 (десет хиляди четиристотин и тридесет лева и тридесет и три стотинки) 
лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 12 516,40 лв. (дванадесет хиляди петстотин и шестнадесет лева 
и четиридесет стотинки), представляващи неосигурено финансиране.

(3) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право да не възлага изпълнение за цялата стойност на 
договора. Окончателната стойност и количества ще се определят в рамките на реалното 
изпълнение на поръчката:

(4) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цени за монтаж на различните 
видове климатици/климатични системи, съгласно ценовото предложение, както следва:

- до 3 метра тръбен път -  116,67 (сто и шестнадесет лева и шестдесет и седем 
стотинки) лева без ДДС, а е 20 % ДДС -  140,00 (сто и четиридесет) лева;

- над 3 метра тръбен път -  25,00 (двадесет и пет) лева на линеен метър без ДДС, а 
е 20 % ДДС - 30 (тридесет) лева на линеен метър.

(5) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и цени за демонтаж, в случаите 
на преместване на съществуващ климатик или подмяна на вече излязъл/а от употреба 
климатик/климатична система с нов/а, съгласно ценовото предложение, както следва: 25,00 
(двадесет и пет) лева без ДДС, а с 20 % ДДС - 30 (тридесет) лева.

(6) Плащането по предходните алинеи се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след 
одобряване на издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура и приемо - предавателен протокол, 
подписан от двете страни. Към всяко възлагателно писмо ще бъдат изписвани данните на 
съответния разпоредител с бюджет, които следва да се впишат във фактурата.

(7) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по 
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:
BIC:
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1ВА1Ч:
(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени в данните по ал. 7 в срок от три дни, считано от момента на промяната. 
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок се счита, че 
плащанията са надлежно извършени.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ

Чл. 5 (1) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ е длъжен при пълно и точно изпълнение да заплати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на възложените дейности в срок.

(2) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ задържа сумата по чл. 4 при откриване на недостатъци и 
упражнява правата си по чл. 21 от договора. Задържането на сумата при тези обстоятелства 
не е забава на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ и не следват нейните последици.

Чл. 6 ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право по всяко време, да иска в определен от него срок, 
отчетна информация за дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 7 ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни 
възложеното в срок и без отклонения.

Чл. 8 ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от 
изискванията за доставката, което е констатирано по реда на чл. 16 от договора, да упражнява 
правата си по Раздел VI и VII от настоящия договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 9 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставки и монтаж на климатици, обект на 
настоящата поръчка, по вид и количества в указаните помещения, съгласно възложеното с 
възлагателно писмо на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ срещу съответната 
цена възложените от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ климатични системи.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва предварителен оглед на обекта, в който е 
нужно монтирането на климатична система, при който е необходимо:

- да бъде подбран правилно видът на климатичната система;
- да бъдат определени местоположенията на външното и вътрешното тяло;
- да бъде уточнен начинът на монтажа;
- да бъде уточнена дължината на трасето и местоположението на извода за 

електрическо захранване.
(4) Извършеният оглед се документира с двустранно подписан протокол с констатации 

за вида на климатичната система и местоположението й.
Чл. 10 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ необходимото 

съдействие за осъществяване на доставката и монтажа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ съответното 

възнаграждение, уговорено в този договор.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде доставката на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ с 

двустранно подписан приемо-предавателен протокол.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши доставката по начин, който гарантира 

своевременност, ефикасност, изпълнение в съответствие с действащото в страната 
законодателство, качество, подходяща за характера и сложността на обекта организация и 
координация на целия процес по изпълнението.

Чл. 11 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от 
сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за 
подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата 
подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното 
споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, 
ал. 2 и 14 ЗОП (ако е прилож имо).
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(2) В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на договора, но най-късно преди 
започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, 
данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (когато е приложимо). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на договора в срок 
до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство. (когато е приложимо)

Чл. 12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави и монтира качествени климатици.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави и предаде климатици и климатични 

системи, отговарящи на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на техническото предложение 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор, които:

- да са нови, неупотребявани, и да не са спрени от производство;
- да притежават „СЕ“ маркировка и отговарят на изискванията за енергийна 

ефективност на стоки, разпространявани на територията на Европейския съюз;
- да са с клас на енергийна ефективност минимум А++ в режим охлаждане и А+ в 

режим отопление.
- да могат да работят в режим за отопление и охлаждане за външните температурни 

диапазони на мястото на инсталацията;
- да са с дистанционно управление за включване и изключване, контрол на 

параметрите на температурата, скоростта на въздуха и неговата посока;
- да са със стандартно ел. захранване по БДС и да имат функция за предпазване 

(защита) при токов удар и нисък волтаж;
- да имат функция „з1еер-соп1:го1“;
- да имат филтър за ефективно почистване на въздуха в помещението;
-да имат функция- вътрешно изсушаване и спиране развитието на плесени, гъбички и 

лоши миризми;
- да имат свалящ и миещ се панел и антиалергичен филтър.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 

представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на 
климатичните системи, обект на поръчката.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, ако предложените в техническото му предложение 
климатици/ климатични системи вече не се произвеждат или има обективни пречки за 
доставката им, да доставя еквивалентни или други климатици/ климатични системи с по
добри технически параметри, на цени равни или по-ниски от оферираните с Ценовото 
предложение, след одобрение от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 13 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва предложените от него гаранционни 
срокове за различните видове климатици/климатични системи. Гаранционният срок започва 
да тече от датата на подписване на приемо - предавателен протокол без забележки за 
доставката и монтажа на съответното изделие.

(2) Гаранционната поддръжка на климатиците включва: профилактика, текуща 
поддръжка, преглед, настройка и ремонт при необходимост.

(3) В срока на гаранционната поддръжка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължението да:
- извършва диагностика и при необходимост настройки за осигуряване на нормална 

работа на климатичните системи, включително зареждане с фреон при нужда;
- извършва замяна на фабрично дефектирали части на климатизаторите;
- да отстранява проявили се скрити недостатъци в климатизаторите или да замени 

некачественото устройство с ново със същите или по-добри характеристики, ако 
недостатъкът не може да бъде отстранен и прави устройството негодно за използване по 
предназначение.

(4) Изтичането на срока на договора не засяга гаранционните срокове на доставената 
техника.

Чл. 14 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в случай, че достави климатична система с 
недостатъци, установени при монтажа й, да я замени с друга от същия вид със същите* 
характеристики и без недостатъци, в срок, указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.



(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка транспорта по 
доставката до местоизпълнението.

(3) Всички разходи по отстраняването на проблем, ремонт или замяна на дефектирали 
части или устройства, както и транспортирането на климатиците от местоположението им 
при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до оторизирания сервиз и обратно, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър 
търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че няма да разпространява на трети лица факти, 
данни, обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и станала му известна по време и във връзка с изпълнението на този 
договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнението на поръчката да съблюдава 
действащото в страната законодателство, всички нормативни документи, касаещи предмета 
на поръчката, правилници, нормативи и стандарти в областта на предмета на поръчката, в 
това число противопожарни, технически и др. норми. По време на изпълнение на договора 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва техниката на безопасност на труда.

VI. ПРИЕМ АНЕ НА ДОСТАВКАТА. РЕКЛАМ АЦИИ

Чл. 16 (1) Приемането на доставката се извършва в момента на разтоварването и 
предаването се удостоверява с приемо - предавателен протокол, подписан в 2 (два) 
екземпляра от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.

(2) При предаване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи подписан от него списък 
на доставеното с пълно описание на техническите характеристики и индивидуализиращи 
белези (серийни номера и др.).

(3) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от 
изискванията за доставката, да откаже приемането на част или на цялото количество, както и 
да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни 
своите задължения съгласно договора.

(4) В случаите по предходната алинея ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ 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 ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и 
да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(5) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негов служител за подписване на констативен 
протокол за неизпълнение, същият се подписва от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ 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.

(6) При констатиране с протокола на отклонение от изискванията за доставката или 
друго неизпълнение, в същия се отбелязва естеството на отклонението/неизпълнението и 
степента, в която то засяга работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се посочва стойността на 
дължимото възнаграждение след приспадане на отклонението/неизпълнението.

Чл. 17 Рекламации по количествата на доставените климатични системи могат да се 
правят само в момента на приемане на заявените стоки.

Чл. 18 Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в тридневен срок 
от откриването им.

Чл. 19 В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява проверка на рекламираната стока от контролна организация в 
присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол.

Чл. 20 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира възможността за нормална експлоатация на 
доставеното от датата на доставката, при спазване на условията, описани в гаранционната 
карта.

Чл. 21(1)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря, ако доставените климатични системи имат явни 
недостатъци, които намаляват тяхната цена или тяхната годност за обикновеното или



предвиденото в договора предназначение. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и при скрити 
недостатъци по реда на гражданското законодателство.

(2) При предаване на некачествени климатични системи с явни или скрити 
недостатъци, констатирано по реда на чл. 16 от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да ги замени безвъзмездно с други такива без недостатъци, в срок, указан от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) При неизпълнение на задължението по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи неустойка в размер на 10 % върху стойността на забавената доставка за всеки 
просрочен ден, но не повече от 50 % от стойността на доставката. Сумата се удържа от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изплащането на цената за доставката. В случай на вече извършено/и от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащане/ия, неустойката се нарежда от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банкова сметка 
на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ/ съответния разпоредител с бюджет, в указан от него срок. В случай на 
неизпълнение на действията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по предходното изречение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора едностранно с писмено предизвестие.

VII. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 22 (1) При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, констатирана по реда на чл. 16 от договора, 
същият дължи неустойка в размер на 10 % върху стойността на забавената доставка за всеки 
просрочен ден, но не повече от 50 % от стойността на възложеното. Сумата се удържа от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изплащането на цената за възложените дейности.

(2) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ запазва правото си да търси обезщетение за вреди по общия ред, 
ако тяхната стойност е по -  голяма от изплатените неустойки.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 23 (1) Настоящият договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на 
страните, изразено писмено.

(2) Договорът се прекратява с изтичане на срока на договора и заплащане на 
последната дължима към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума или при достигане на сумата от 69 900 
(шестдесет и девет хиляди и деветстотин) лева без ДДС, което от двете събития настъпи по- 
рано.

Чл. 24 Настоящият договор се прекратява и в следните случаи:
1. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 

писмено седемдневно 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;

2. при обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 7 (седем) 
дни от настъпване на невъзможността; .

4. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши минимум 3 (три) доставки на част или на цялото 
възложено количество в сроковете, договорени между страните, независимо от наложените 
за това неустойки за забава.

IX. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25 Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на 
друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 26 Всички неуредени въпроси по повод изпълнението на настоящия договор се 
решават от страните със споразумение и съгласно разпоредбите на българското гражданско^ 
и търговско право.



Ч л. 27 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 действащото в Република България законодателство. При 
непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд в гр. 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:
Приложение № 1 -  Техническа спецификация;
Приложение № 2 -  Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение №  3 -  Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 4 -  Списък с обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л :
И Н Ж . Д А Н И Е Л  П А Я б в /  - „ \\
Кмет на Общтн/Иеяико мъЬново С

Д аниелаД ан^ев^ ,
Главен счетрв/дЩАел О бщ ина рново

Съгласували:
Розалия Стефанова 
Директор на дирекция АО

Надя Петрова
Директор дирекция

Ерета М аринова - 
Ю рисконсулт в дирекция ОП

Изготвил:
Василена Георгйева- М ладши експерт в дирекция ОП

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



Приложение №..<4-,....

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Доставка и монтаж на климатични системи за нуждите на Община 
Велико Търново ”

Минимални изисквания към климатизаторите: 
• Следва да се предложат климатични системи със следните мощности:
- климатична техника с мощност 9 000 BTU;
- климатична техника с мощност 12 000 BTU;
- климатична техника е мощност 18 000 BTU;
- климатична техника е мощност 24 000 BTU;

Доставяните климатици/климатични системи следа да притежават „СЕ“ маркировка и да 
отговарят на изискванията за енергийна ефективност на стоки, разпространявани на 
територията на Европейския съюз, съгласно изискванията на чл. 21, ал. 1 от Закона за 
техническите изисквания към продуктите, във връзка с Наредба за съществените изисквания и 
оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в 
определени граници на напрежението и Наредба за съществените изисквания и оценяване на 
съответствието за електромагнитна съвместимост (Приети с ПМС № 47 от 15.03.2016 г.) и чрез 
които са транспонирани Директива 2014/35/ЕС и Директива 2014/30/ЕС.

• Клас на енергийна ефективност:
Климатичните системи, предложени от участниците, следва да притежават минимум клас 

на енергийна ефективност А++ в режим охлаждане и А+ в режим отопление, съгласно 
Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за 
продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на 
други ресурси (приета с ПМС № 140/17.05.2011 г., обн. ДВ бр.41/31.05.2011 г., поел. изм. ДВ 
бр. 73/04.09.2018 г.) и „Указания за прилагане на изискванията за енергийна ефективност и 
енергийни спестявания при възлагане на обществени поръчки за доставка на оборудване и 
превозни средства и закупуване и/или наемане на сгради с високи показатели на енергийна 
ефективност, с цел минимизиране на разходите за срока на експлоатацията им“, утвърдени от 
изпълнителния директор на АУЕР и Изпълнителния директор на АОП (които могат да бъдат 
намерени на адрес: https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2019/06/Energiina efektivnost.pdf.

- Сезонен коефициент на преобразуване при охлаждане /SEER7: >5,6
- Сезонен коефициент на преобразуване при отопление /SCOP/: >4

• Други технически изисквания:
- Долна граница на работния диапазон на температурата в режим на отопление до -  (минус)

20°С
- функция „sleep- control” ;
- филтър за ефективно пречистване на въздуха в помещението;
- функция -  вътрешно изсушаване и спиране развитието на плесени, гъбички и лоши 

миризми.

- дистанционно управление за включване и изключване, контрол на параметрите на 
температурата, скоростта на въздуха и неговата посока;

- стандартно ел. захранване по БДС и функция за предпазване (защита) при токов удар и 
нисък волтаж;

https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2019/06/Energiina_efektivnost.pdf


- свалящ и миещ се панел и антиалергичен филтър.

За доказване на техническите параметри на климатичните системи, посочени от 
участника в техническото му предложение, същият следва да представи някои от следните 
документи- паспорт на системата и/или инструкция за експлоатация, и/или, декларация за 
съответствие и/или гаранционна карта, и/или други документи.

Предложените от участника климатизатори следва да са от една марка.

Участниците следва да поемат ангажимент, че ако предложените климатици/ 
климатични системи вече не се произвеждат или има обективни пречки за доставката им, се 
задължават да доставят еквивалентни или други климатици/ климатични системи с по-добри 
технически параметри, на цени равни или по-ниски от оферираните с Ценовото предложение, 
след одобрение от представител на Възложителя.

Срок за гаранционна поддръжка:
За предлаганата от участника климатична техника, следва да се посочи срок за 

гаранционна поддръжка не по-кратък от 36 (тридесет и шест) месеца и не по-дълъг от 60 
(шестдесет) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателните протоколи за 
доставка и монтаж на климатиците.

В срока на гаранционната поддръжка, участникът, избран за изпълнител, поема 
задължението да:

- извършва диагностика и при необходимост настройки за осигуряване на нормална 
работа на климатичните системи, включително зареждане с фреон при нужда;

- извършва замяна на фабрично дефектирали части на климатизаторите;
- да отстранява проявили се скрити недостатъци в климатизаторите или да замени 

некачественото устройство с ново със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът 
не може да бъде отстранен и прави устройството негодно за използване по предназначение.

Действията по направената от възложителя рекламация следва да бъдат предприети не 
по-късно от 1 (един) работен ден от уведомяването, извършено чрез представител на 
възложителя.

При необходимост от извършване на ремонт в сервизна база на изпълнителя, демонтажът 
на техниката, транспортните разходи и монтажа на техниката са за сметка на изпълнителя.

Срок за изпълнение на доставката и монтажа:
Доставката и монтажа на климатизаторите следва да се извърши в срок не по-кратък  

от 1 (един) работен ден и не по-дълъг от 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на 
получаване на възлагателното писмо по електронната поща на изпълнителя, което 
обстоятелство се удостоверява чрез автоматично получаване на обратна разписка за прочитане 
на електронното писмо от получателя.

Участникът, избран за изпълнител, е длъжен да извърши предварителен оглед на обекта, 
където е необходим монтаж на климатик/климатична система. При огледа следва да бъде 
подбран правилно видът на климатичната система, както и определени разположението на 
външното и вътрешното тяло, уточнена дължината на трасето и местоположението на извода 
за електрическо захранване и определен начинът на монтажа.

Участниците следва да имат предвид, че навсякъде в Техническата спецификация и 
приложенията към нея, в образците към документацията, където е посочен стандарт, 
спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон във връзка с 
чл. 48, ал. 1, т. 2 от ЗОП, или се съдържат конкретен модел, източник или специфичен процес, 
който характеризира продуктите или доставките, предлагани от конкретен потенциален 
изпълнител, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би 
довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти във



връзка с чл. 49, ал. 2, предл. 2 от ЗОП, следва да се чете допълнено с думите „или 
еквивалентно/и“.

При противоречие на техническата спецификация с нормативен акт, закон, правилник, 
наредба, указания, стандарти и др. регламентирани правила относими към изпълнението, 
влаганите материали, технологични процеси и др. и задължителни за прилагане, съгласно 
последните се прилагат правилата разписани от съответния актуален и относим акт и/или 
стандарт.
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Образец № 3

• ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на климатични системи за нуждите 
на Община Велико Търново”

ОТ: МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС АП ООД
(име/наименование на участника)

с адрес: жк. Младост 2, бл. 261 Е, магазин 1

тел.: 0893645723, факс: не, e-mail: office_sofia4@megaelectronics.bg 

ЕИК/БУ ЛСТАТ /ЕГН: 201472746

Забележка: С подаването на оферта участниците се съгласяват с всички условия на 
Възложителя, в т.ч. с определения от него в обявата за обществена поръчка срок на 
валидност на офертите и с проекта на договор.

У важаеми членове на Комисията,

Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: „Доставка и 
монтаж на климатични системи за нуждите на Община Велико Търново”, при условията, 
посочени в документацията и приети от нас без възражения.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 
съответствие с направените от нас предложения в срок от 1 (една) година. Ако в рамките на 
този срок бъде достигната сумата от 69 900 (шестдесет и девет хиляди и деветстотин) лева без 
ДДС, договорът се прекратява предсрочно.

1. Предлагаме срок за реакция при подаден сигнал за възникнал проблем или повреда при 
експлоатацията на климатик/ климатична система- 24 /двадесет и четири часа/ часа (в цяло 
число).

2. Предлагаме срок за доставка и монтаж на климатик/ климатична система- 2/два/ 
работни дни (в цяло число), считано от датата на получаване на възлагателното писмо по 
електронна поща, което обстоятелство се удостоверява чрез автоматично получаване на 
обратна разписка за прочитане на електронното писмо от получателя.
Забележка: срокът не може да е по-кратък от I (един) работен ден и по-дълъг от 20 
(двадесет) работни дни

3. Предлагаме срок за гаранционна поддръжка на климатик/ климатична система- 60 / 
шестдесет! месеца (в цяло число).

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от 30П във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679
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Забележка: срокът не може да е по-кратък от 36 (тридесет и шест) месеца и по-дълъг от 
60 (шестдесет) месеца

4. Електронна поща, по която да постъпват възлагателни писма за необходимост от 
доставка и монтаж на климатици/ климатични системи- office sofia4@megaelectronics.bg
9 '
5. Имена и телефони на лицето/ата, което/които ще отговаря/т за изпълнение на срока за 
реакция при подаден сигнал за възникнал проблем или повреда при експлоатацията на 
климатик/ климатична система. При необходимост -  болест, нетрудоспособност и т.н. -  
това/тези лице/а следва да бъде/ат заместени от друго/и лице/а. Посочват се трите имена на 
определеното/ите лице/а и телефон за връзка е тях. При промяна на определеното/ите лице/а 
или на номерата на телефоните му/им участникът, определен за изпълнител, е длъжен да 
уведоми своевременно възложителя.
Лидия Петрова - office sofia4@,megaelectronics.bg; 0893645723;
Лилия Нинова - assistant@megaelectronics.bg ; 0893645726;

/да се добавят толкова редове, колкото е необходимо/

6.
Вид климатична система съгласно 

Техническа спецификация
Характеристики на предложените климатични 

системи -  марка, модел и технически параметри
9000 BTU Модел: GREE GWH09ACC-K6DNA1A Fairy 

Производител: GREE Electric Appliances Inc. Of 
Zhuhai;
Енергиен клас: A++/A+
- Сезонен коефициент на преобразуване при 
охлаждане ISEERI 6.8
- Сезонен коефициент на преобразуване при 
отопление /SC0P/ 4.1

Други технически изисквания;
- Долна граница на работния диапазон на 

температурата в режим на отопление до -  (минус) 22°С
- функция „sleep- control”;
- филтър за ефективно пречистване на въздуха в 

помещението;

- функция -  вътрешно изсушаване и спиране 
развитието на плесени, гъбички и лоши миризми.

- дистанционно управление за включване и 
изключване, контрол на параметрите на температурата, 
скоростта на въздуха и неговата посока;

- стандартно ел. захранване по БДС и функция за 
предпазване (защита) при токов удар и нисък волтаж;

- свалящ и миещ се панел и антиалергичен филтър.

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679
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12 000 B T U Модел GREE GWH12ACC-K6DNA1D Fairy 
Производител: GREE Electric Appliances Inc. Of 
Zhuhai;
Енергиен клас: A++/A+
- Сезонен коефициент на преобразуване при 
охлаждане ISEERI 7.0
- Сезонен коефициент на преобразуване при 
отопление /SCOP/4.0

Други технически изисквания:
- Долна граница на работния диапазон на 

температурата в режим на отопление до -  (минус) 22°С
- функция „sleep- control";
- филтър за ефективно пречистване на въздуха в 

помещението;

- функция -  вътрешно изсушаване и спиране 
развитието на плесени, гъбички и лоши миризми.

- дистанционно управление за включване и 
изключване, контрол на параметрите на температурата, 
скоростта на въздуха и неговата посока;

- стандартно ел. захранване по БДС и функция за 
предпазване (защита) при токов удар и нисък волтаж;

- свалящ и миещ се панел и антиалергичен филтър.

•

18 000 B T U

!

. .

Модел GREE GWH18ACD-K6DNA1D Fairy 
Производител: GREE Electric Appliances Inc. Of 
Zhuhai; ,
Енергиен клас: A++/A+
- Сезонен коефициент на преобразуване при 
охлаждане ISEERI 7.0
- Сезонен коефициент на преобразуване при 
отопление /SCOP/ 4.0

Други технически изисквания:
- Долна граница на работния диапазон на 

температурата в режим на отопление до -  (минус) 22°С
- функция „sleep- control";
- филтър за ефективно пречистване на въздуха в 

помещението;

- функция -  вътрешно изсушаване и спиране 
развитието на плесени, гъбички и лоши миризми.

- дистанционно управление за включване и 
изключване, контрол на параметрите на температурата, 
скоростта на въздуха и неговата посока;

- стандартно ел. захранване по БДС и функция за

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



Приложение № 2

предпазване (защита) при токов удар и нисък волтаж;

- свалящ и миещ се панел и антиалергичен филтър.

24 000 BTU Модел : GREE GWH24ACЕ-K6DNА1A Fairy 
Производител: GREE Electric Appliances Inc. Of 
Zhuhai;
Енергиен клас: A++/A+
- Сезонен коефициент на преобразуване при 
охлаждане ISEERI 6.5
- Сезонен коефициент на преобразуване при 
отопление /SCOP/4.0

Други технически изисквания:
- Долна граница на работния диапазон на 

температурата в режим на отопление до -  (минус) 22°С
- функция „sleep- control”;
- филтър за ефективно пречистване на въздуха в 

помещението;

- функция -  вътрешно изсушаване и спиране 
развитието на плесени, гъбички и лоши миризми.

- дистанционно управление за включване и 
изключване, контрол на параметрите на температурата, 
скоростта на въздуха и неговата посока;

- стандартно ел. захранване по БДС и функция за 
предпазване (защита) при токов удар и нисък волтаж;

- свалящ и миещ се панел и антиалергичен филтър.

Забележка: Предложените от участника климатизатори следва да са от една марка.

За доказване на техническите параметри на климатичните системи, посочени от участника 
в техническото му предложение, същият следва да представи някои от следните 
документи- паспорт на системата и/или инструкция за експлоатация, и/или, декларация за 
съответствие и/или гаранционна карта, и/или други документи.

7. Поемаме ангажимент, че ако предложените климатици/ климатични системи вече не се 
произвеждат или има обективни пречки за доставката им, се задължаваме да доставим 
еквивалентни или други климатици/ климатични системи с по-добри технически параметри, на 
цени равни или по-ниски от оферираните с Ценовото предложение, след одобрение от 
представител на Възложителя.

8. Друга информация, изискана от Възложителя в техническата спецификация и в 
документацията за обществена поръчка.

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679
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Приложения:
1 Каталожни данни на предлаганата климатична техника.
2 Сертификати на фирмата.

Забележка: Участникът може да приложи към Техническото си Предложение декларация за 
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП. При подаване на офертата участникът може да посочи 
коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква апгщ>зложитрщ да нея разкрива.

Дата 21.05.2020 ..................... г г~ о  т  1 с  X.
@ в"й...........'-тавляващо участника:(подпис на лицет.,,

печат на участника) 

Венцислав Димитров 

(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

Управител

(качество на лицето, представляващо участника) 

МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС АП ООД 

(наименование на участника)

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

за обществена поръчка е предмет: „Доставка и монтаж на климатични системи за нуждите 
на Община Велико Търново”

ОТ: МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС АП ООД
(име/ наименование на участника) 

е адрес: жк. Младост 2, бл. 261Е, магазин 1 -

тел.: 0893645723, факс: не, e-mail:office_sofia4@megaelectronics.bg,

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: 201472736,

Регистрация по ЗДДС: 201472746
/Ако участникът не е регистриран по ЗДЦС, указва това в полето/

Разплащателна сметка:
IBAN
BIC код на банката 
Банка:
Град/клон/офис: .гр. София 
Адрес на банката:

Приложение № 2

Приложение №...й>......

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената 

обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на климатични системи за нуждите на 
Община Велико Търново”
Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя и 
в срок.

1. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната 
банкова сметка:
Обслужваща банка: 1 
IBAN 1

BIC код на банката

Титуляр на сметката: МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС АП ООД

2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури.

3. Предлагано възнаграждение:

Видове климатични системи - предмет на оценка

№ Вид климатична система, съгласно Техническа 
________________ спецификация_________________

Единична цена 
в лева без ДДС

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679
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1 9000 В Т и 643
2 12 000 ВТО 696
3 18 000 В Т и 1117.5
4 24 00Р ВТО 1287

Забележка: Необходимо е в единичната цена участникът да е включил и цена за предварителен оглед 
на обекта на място.

4. Предлагана обща цена за монтаж и демонтаж (4.1.+ 4.2. + 4.З.):

166.67 (СТО ШЕСТДЕСЕТ И ШЕСТ ЛЕВА И 0.67 СТОТИНКИ) лева без, а с 20 % ДДС- 
200 (двеста лева) лева,

която включва следните стойности:

4.1. Стойност за монтаж до 3 метра тръбен път: 116.67 (СТО И ШЕСТНАДЕСЕТ ЛЕВА И 

0.67 СТОТИНКИ) лева без ДДС, а с 20 % ДДС- 140 (СТО И ЧЕТИРИДЕСЕТ ЛЕВА) 

лева;

4.2. Стойност за монтаж над 3 метра тръбен път: 25 (ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ЛЕВА) лева на 

линеен метър без ДДС, а с 20 % ДДС- 30 (ТРИДЕСЕТ ЛЕВА) лева на линеен метър.

4.3. Цена за демонтаж в случаите на преместване на съществуващ климатик или 
подмяна на вече излязла от употреба климатична система: 25 /ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ЛЕВА/ 
лева без ДДС, а с 20%,ДДС- - 30 (ТРИДЕСЕТ ЛЕВА) лева.

5. Посоченото възнаграждение включва:
Всички разходи за транспорт, консумативи, такси, наем, трудови възнаграждения на 
персонала, който ще изпълнява поръчката и други разходи, които участникът предвижда да 
направи във връзка с изпълнението на обществената поръчка.

6. Срок за плащане на възнаграждение- до 30 (тридесет) дни след одобряване на фактурата 
и двустранно подписан протокол за извършените доставки, от представител на Възложителя и 
представител на Изпълнителя.

7. 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.

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

Участник, който е представил Ценово предложение за изпълнение на поръчката, което 
не отговаря на Техническото му предложение и/или на изискванията на Техническата 
спецификация и условията по поръчката, ще бъде отстранен от участие в поръчката.

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



Дата 21.05.2020
^  Г \  .
Ч . А

  ........................................................................... * ^ * 1€ *  Ь & г Ц Г  .................................................. * * * * *
(подпис на лицето, прег1А̂ лв,тваи^(/участника;

гечат на участника)
Венцислав Димитров

(име и фамилия на лицето, преОставляващо участника)
Управител

(качество на лицето, представляващо участника) 
МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС АП ООД 

(наименование на участника)
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Списък на обектите към Община Велико Търново

Структура Местонахождение
ОП "Общинско кабелно радио Велико 

Търново"
гр. Велико Търново, 

ул. "Христо Ботев" № 14, ет. 4

ОП "Зелени системи" гр. Велико Търново, 
парк „Марно поле“

ОП "Спортни имоти и прояви" гр. Велико Търново, 
ул. "Филип Тотю" № 18

Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“
ДГ "Слънце" гр. Велико Търново, 

ул. "Любен Каравелов" № 47

ДГ "Евгения Кисимова" гр. Велико Търново, 
ул. "Освобождение" № 31

ДГ "Соня" гр. Велико Търново, 
ул. "Момина Крепост" № 9

ДГ "Здравец" гр. Велико Търново, 
ул. "Стара планина" № 22

ДГ "Първи юни" гр. Велико Търново, 
ул. "Филип Тотю" № 5

ДГ "Рада Войвода" гр. Велико Търново, 
ул."Рада Войвода"№ 11

ДГ "Райна Княгиня" гр. Велико Търново, 
ул. "Мария Габровска" № 3

ДГ "Иванка Ботева" гр. Велико Търново, 
ул. "Мария Габровска" № 7

ДГ "Ивайло" гр. Велико Търново, 
ул. "Вежен" № 1

. ДГ "Ален мак" гр. Велико Търново, 
ул. "Стефан Мокрев" № 5

ДГ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново, 
ул. "Димитър Найденов" № 24

ДГ "Слънчев дом" гр. Велико Търново, ул. "Слънце" № 6

ДГ "Пролет" гр. Велико Търново, 
ул. "Иван Вазов" № 5

ЦПЛР- Общински детски комплекс гр. Велико Търново, 
бул. "България" № 24

Общински плувен басейн гр. Велико Търново, 
ул. "Мария Габровска" № 1

ДГ "Пламъче”, гр. Дебелец гр. Дебелец, ул. „Оборище” № 22



ДГ "Надежда", гр. Килифарево гр. Килифарево, ул. „Георги Попов” № 6
ДГ е. Самоводене с. Самоводене, ул. „Никола Петков” № 24

ДГ “Мечо Пух" -  с. Беляковец с. Беляковец - център
ДГ "Вяра, надежда и любов”, с. Ресен с. Ресен, ул. „Георги Димитров” №12

ДГ с. Шемшево с. Шемшево 5027
ДГ с. Водолей с. Водолей 5061

ДГ с. Церова кория с. Церова кория 5047
ДГ с. Балван с. Балван 5064

ДГ е. Присово с. Присово 5033
РБ „П. Р. Славейков“

РНБ "П. Р. Славейков" гр. Велико Търново", 
ул. "Иванка Ботева" № 2

филиал "Бузлуджа" гр. Велико Търново, 
ул. "Деню Чоканов" № 8

отдел "Изкуство" гр. Велико Търново, 
ул. "Краков" № 8

филиал "Славейче" гр. Велико Търново, 
ул. "Симеон Велики" № 7

Център за социални услуги
Детска ясла "Слънце" гр. Велико Търново, 

ул. "Мизия" № 1

Детска ясла "Пролет" гр. Велико Търново,
• ул. "Мария Габровска" № 5

Детска ясла "Щастливо детство" гр. Велико Търново, 
ул. "Освобождение" № 73 А

Детска ясла "Мечо Пух - 3" гр. Велико Търново, 
ул. "Вела Пискова" № 21

Детска ясла"Зорница" гр. Дебелец, 
ул. "П. Мазнев" № 2

Детска млечна кухня гр. Велико Търново, 
ул. "Марно поле" № 21

здравен кабинет в ДГ "Райна Княгиня" гр. Велико Търново, 
ул. "Мария Габровска" № 3

здравен кабинет в ПЕГ "Проф. д-р Асен 
Златаров"

гр. Велико Търново, 
ул. "Славянска" № 2

здравен кабинет в СУ "Емилиян Станев" гр. Велико Търново, 
ул. "Мария Габровска" № 1

здравен кабинет в ОУ "Димитър Благоев" гр. Велико Търново, 
ул. "Хр. Смирненски" № 1А

здравен кабинет в ПГТ "д-р Васил Берон" гр. Велико Търново, 
ул. "Цанко Церковски" № 10

здравен кабинет в ОУ "Христо Ботев" гр. Велико Търново, 
ул. "Михаил Кефалов" № 2



здравен кабинет в ПХГ „Св. Св. Кирил и 
Методий“

гр. Велико Търново, 
ул. „Михаил Кефалов“ № 2

здравен кабинет в СПГ по икономика гр. Велико Търново, 
ул. "Стефан Денчев" № 24

здравен кабинет в ОУ "Петър Берон" гр. Дебелец, 
ул. "Св. Патриарх Евтимий" № 133

здравен кабинет в СУ "Вела Благоева" гр. Велико Търново, 
ул. "К. Паница" № 1

здравен кабинет в СУ "Вл. Комаров" гр. Велико Търново, 
ул. "Бяла Бона" № 9

здравен кабинет в ПМГ "Васил Друмев“ гр. Велико Търново, 
ул. "Вела Благоева" № 10

здравен кабинет в ПГСАГ "Ангел Попов" гр. Велико Търново, 
ул. "Никола Габровски" № 21

здравен кабинет в ПГЕ "А. С. Попов" гр. Велико Търново, 
ул. "Никола Габровски" № 90

здравен кабинет в СУ "Г. С. Раковски" и 
Спортно училище

гр. Велико Търново, 
ул. "Георги Измирлиев" № 2

здравен кабинет в ЦСОП гр. Велико Търново, 
ул. "Климент Охридски" № 50

здравен кабинет в ПГ по моден дизайн гр. Велико Търново, 
ул. "Ксилифорска" № 45

здравен кабинет в ОУ "Бачо Киро" гр. Велико Търново, 
ул. "Филип Тотю" № 20

здравен кабинет в ДГ „Слънце“ гр. Велико Търново, 
ул. "Любен Каравелов" № 47

здравен кабинет в ДГ "Соня" гр. Велико Търново, 
ул. "Момина крепост" № 9

здравен кабинет в ДГ "Евгения Кисимова" гр. Велико Търново, 
ул. "Освобождение" № 31

здравен кабинет в ДГ "Иванка Ботева" гр. Велико Търново, 
ул. "Мария Габровска" № 7

здравен кабинет в ДГ „Първи юни“ гр. Велико Търново, 
ул. "Филип Тотю" № 5

здравен кабинет в ДГ „Ивайло“ гр. Велико Търново, 
ул. "Вежен" № 1

здравен кабинет в ДГ „Здравец“ гр. Велико Търново, 
ул. "Стара планина" № 22

здравен кабинет в ДГ „Пламъче“ гр. Дебелец, 
ул. "Оборище" № 22



здравен кабинет в ДГ "Пролет“ гр. Велико Търново, 
ул. "Иван Вазов" № 5

здравен кабинет в ДГ "Ален мак" гр. Велико Търново, 
ул. "Стефан Мокрев" № 5

здравен кабинет в ДГ "Св. Св. Кирил и 
Методий"

гр. Велико Търново, 
ул. "Димитър Найденов" № 24

здравен кабинет в ДГ “Св. Св. Кирил и 
Методий“- филиал „Слънчев дом“

гр. Велико Търново, 
ул. "Слънце" № 6

здравен кабинет в ДГ „Рада Войвода“ гр. Велико Търново, 
ул. "Рада Войвода" № 1

здравен кабинет в ДГ „Надежда“ и ОУ 
„Неофит Рилски“ гр. Килифарево, 

ул. "Пенчо Цонев" № 2

здравен кабинет в ОУ„Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново, 
ул. "Мармарлийска" № 13

здравен кабинет в ДГ „Вяра, надежда и 
любов“ и ОУ „Христо Ботев“ с. Ресен

здравен кабинет в ОУ „П.Р. Славейков“ гр. Велико Търново, 
ул. "Освобождение" № 29

здравен кабинет в ДГ „Детски свят“ с. Церова кория

Център за настаняване от семеен тип за 
пълнолетни лица с умствена изостаналост

гр. Велико Търново, ул. "Никола Габровски" 
№ 49-западно крило

Център за настаняване от семеен тип за 
пълнолетни лица с умствена изостаналост гр. Велико Търново, ул. "Никола Габровски" 

№ 49- източно крило

Център за настаняване от семеен тип за деца 
без увреждания I

гр. Велико Търново, ул. "Цветарска" № 14, ет. 
2

Център за настаняване от семеен тип за деца 
без увреждания II

гр. Велико Търново, ул. "Цветарска" № 14, ет.
3 ■

Център за настаняване от семеен тип за 
младежи 

с увреждания I

гр. Велико Търново, 
ул. „Иларион Драгостинов”, № 3, вх. А

Център за настаняване от семеен тип за деца 
без увреждания II

гр. Велико Търново, 
ул. „Иларион Драгостинов”, № 3, вх. Б

Център за настаняване от семеен тип за деца 
без увреждания III

гр. Велико Търново, 
ул. „Колоня Товар”, № 14

Център за социална рехабилитация и 
интеграция 

за лица над 18 години с психични 
разстройства и лица с интелектуални 

затруднения

гр. Велико Търново, ул. “Бузлуджа“ № 1



Център за социална рехабилитация и 
интеграция за възрастни и лица е увреждания 

над 18 години

гр. Велико Търново, 
ул. „Бойчо войвода” № 1

Дневен център за деца и младежи с 
увреждания „Дъга“

гр. Велико Търново, ул. „Георги Измирлиев“ 
№ 2

Дом за стари хора 
"Венета Ботева"

гр. Велико Търново, 
ул. "Иларион Драгостинов" № 3

Център за почасово предоставяне на социални 
услуги в домашна среда гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 18

Център за работа с деца и младежи гр. Дебелец, общ. Велико Търново

Център за работа е деца и младежи гр. Килифарево, общ. Велико Търново

Център за работа с деца и младежи с. Самоводене, общ. Велико Търново

Център за работа с деца и младежи с. Ресен, общ. Велико Търново

Център за работа с деца и младежи с. Миндя, общ. Велико Търново

Център за работа с деца и младежи с. Шемшево, общ. Велико Търново

Център за работа е деца и младежи е. Присово, общ. Велико Търново

Център за работа с деца и младежи с. Церова кория, общ. Велико Търново

Център за работа с деца и младежи с. Балван, общ. Велико Търново

Център за работа е деца и младежи с. Пчелище, общ. Велико Търново

Център за работа с деца и младежи с. Беляковец, общ. Велико Търново

Център за работа с деца и младежи с. Хотница, общ. Велико Търново

Център за работа с деца и младежи с. Русаля, общ. Велико Търново

Център за работа с деца и младежи с. Леденик, общ. Велико Търново

Център за работа с деца и младежи с. Шереметя, общ. Велико Търново

Център за работа с деца и младежи с. Никюп, общ. Велико Търново

Център за работа с деца и младежи с. Къпиново, общ. Велико Търново

Център за работа с деца и младежи с. Арбанаси, общ. Велико Търново

Център за работа с деца и младежи с. Малки чифлик, общ. Велико Търново

Център за работа с деца и младежи с. Ново село, общ. Велико Търново

Кризисен център за деца, жертва на трафик 
и/или насилие с. Балван, общ. Велико Търново

Дом за стари хора 
"Св. Иван Рилски" с. Балван, общ. Велико Търново

Дом за пълнолетни лица с умствена 
изостаналост с. Церова кория, ул. „Първа“ № 2

Център за настаняване от семеен тип за с. Церова кория, ул. „Втора“ № 26



пълнолетни лица с умствена изостаналост

Преходно жилище за възрастни хора с 
умствена изостаналост с. Церова кория, ул. „Първа“ № 2

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

Защитено жилище за лица с умствена 
изостаналост с. Пчелище, ул. "Четиринадесета" № 26

Защитени жилища за лица с умствена 
изостаналост I и II гр. Дебелец, ул. „Ал. Стамболийски“ № 1

Домашен социален патронаж гр. Дебелец, ул. "Стефан Караджа" № 25

Домашен социален патронаж филиал с. Балван, общ. Велико Търново

Домашен социален патронаж филиал с. Ново село, общ. Велико Търново

Клуб на пенсионера и инвалида гр. Велико Търново, ул. „Възрожденска“ № 12

Клуб на пенсионера и инвалида гр. Велико Търново, кв. „Чолаковци“

Клуб на пенсионера и инвалида гр. Велико Търново, ул. „Краков“ № 8 А

Клуб на пенсионера и инвалида гр. Велико Търново, кв. „Бузлуджа“, ул. „К. 
Паница“ № 1

Клуб на пенсионера и инвалида гр. Велико Търново, кв. „Света гора“

Клуб на пенсионера и инвалида гр. Дебелец

Клуб на пенсионера и инвалида гр. Килифарево

Клуб на пенсионера и инвалида с. Ресен

Клуб на пенсионера и инвалида с. Самоводене

Клуб на пенсионера и инвалида с. Балван

Клуб на пенсионера и инвалида с. Беляковец

Клуб на пенсионера и инвалида с. Ветринци

Клуб Та пенсионера и инвалида с. Къпиново

Клуб на пенсионера и инвалида с. Леденик

Клуб на пенсионера и инвалида с. Малки чифлик

Клуб на пенсионера и инвалида с. Миндя

Клуб на пенсионера и инвалида с. Момин сбор

Клуб на пенсионера и инвалида с. Никюп

Клуб на пенсионера и инвалида с. Присово

Клуб на пенсионера и инвалида с. Пушево

Клуб на пенсионера и инвалида с. Пчелище

Клуб на пенсионера и инвалида с. Русаля



Клуб на пенсионера и инвалида с. Хотница

Клуб на пенсионера и инвалида с. Шереметя

Клуб на пенсионера и инвалида с. Велчево

Клуб на пенсионера и инвалида с. Ново село

Клуб на пенсионера и инвалида с. Церова кория

Клуб на пенсионера и инвалида с. Плаково

Клуб на пенсионера и инвалида с. Вонеща вода

Клуб на пенсионера и инвалида с. Шемшево

Клуб на пенсионера и инвалида с. Арбанаси

Клуб на пенсионера и инвалида с. Водолей

Клуб на пенсионера и инвалида с. Дичин

Клуб на пенсионера и инвалида с. Ялово

Кметства и кметски наместничества

гр. Дебелец гр. Дебелец, 
ул. "П. Евтимий" № 64

гр. Килифарево гр. Килифарево, 
пл. "България"№ 2 «

село Самоводене кметство Самоводене

село Балван кметство Балван

село Леденик кметство Леденик

село Войнежа кметско наместничество Войнежа

село Вонеща вода кметско наместничество Вонеща вода

село Въглевци кметско наместничество Въглевци

село Габровци кметско наместничество Габровци

село Райковци кметско наместничество Райковци

село Ялово кметско наместничество Ялово


