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ОТГОВОР 
Иа питане от Димитър Димитров, общински съветник от групата на 

„Патриотите-ВМРО" 

Относно: Питане с вх. № 62/18. 01.2023 г., внесено от Димитър Димитров, общински 
съветник от групата на ,,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ, 

Във връзка с поставените въпроси във Вашето питане с вх. № 62/18.01.2023 г., 
Ви уведомявам следното: 

Въпрос № 1: На коя дата и с коя фирма община Русе е подписала договор с 
който се възлага извършването на строително-монтажните дейности по саниране на 
ОУ„ Отец Паисий ", гр. Мартен? 

Отговор: 
С договор №ЗОП-55 от 12.09.2022г. Община Русе е възложила на 

„Инфраинжстрой" ЕООД изпълнението на строително-монтажните работи за обект: 
„ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ ОУ „ОТЕЦ 
ПАИСИЙ — ГРАД МАРТЕН", УПИ XIII 769- ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ, КВ. 36, ЕКАТТЕ 
47336, ГР. МАРТЕН, ОБЩ. РУСЕ" 

Въпрос № 2: Какъв е срока посочен в договора за приключване на строително- 
монтажните дейности и на коя дата трябва да се приеме обекта във завършен вид? 

Отговор: 
Срокът за изпълнение на СМР, посочен в чл. 4.2 от визирания договор, е 100 

(сто) календарни дни. С протокол за откриване на строителна площадка и определяне 
на строителна линия и ниво, подписан на 26.10.2022г. е поставено началото на 
строителните дейности. Срокът от 100 календарни дни, посочени в договор №ЗОП- 
55/12.09.2022г., изтичат на 03.02.2023г. 

Въпрос № 3: Има ли анекс/и/ към договора на nо-горе посочените дейности по 
саниране на ОУ„ Отец Паисий" по удължаване на срока за приключване? 

Отговор: 
Към визирания по-горе договор няма сключвани допълнителни споразумения 

и/или анекси. 

Въпрос № 4: Какви са санкциите предвидени в договора за ненавременното 
завършване на обекта? 
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Отговлр: 
Всички права и задължения на Изпълнителя са подробно описани в клаузите на 

Договор №ЗОП-55/12.09.2022г, който, ведно с всички приложения към него, е 
публикуван в общодосrьпната система за Електронни обществени поръчки, към 
обществена поръчка с предмет: ,, Изпълнение на СМР за обект: ,, ПРИЛАГАНЕ НА 
MEPKU ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ ОУ ,, ОТЕЦ ПАИСИЙ — ГРАД 
МАРТЕН" УПИ ХПI 769 - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ, КВ. 36, ЕКАТГЕ 47336, ГР. 
МАРТЕН, ОБщ. РУСЕ ", а именно: https://app.eop.bg/today/213838.

Съгласно Раздел XI „Неустойки" на визирания договор: 
„ 11.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни изцяло възложени дейности и 

строително монтажни работи или част от тях, или не ги изпълни съгласно 
изискванията за тяхното извършване, посочени в настоящия договор, извън случаите 
по т. 11.3., същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер до 10 (десет) на 
сто от стойността на договора по т.2.1. 

11.2. При забава в плащането, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 
0.02 на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 5 (пем) на 
сто от тази стойност. 

11.3. В случай на забавяне npu изпълнението на работата по договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % от 
стойността на забавената дейност за всеки просрочен ден. 

11.4. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото 
да търсиреапно изпълнение и обезщетение за претърпени вреди. 

11.5. При прекратяване на договора по т. 8.1.1., страните не си дължат 
неустойки. 

11.6. При прекратяване на договора по т. 8.1.4. и m. 8.1.6., ВЪ3ЛОЖИТЕЛЯТ не 
дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

11.7. При прекратяване на договора по т. 8.1.4 и т. 8.1.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените и неразплатени дейности и СМР, доказани с 
документи и фактури, извършени до момента на получаване на уведомлението 
съгласно 8.1.4. 

11.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържа по негова преценка дължимите 
суми за разплащане, без да дължи санкция по чл. 11.2 от договора, при условие, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изостава съгласно Линейния график за изпълнение на обекта, което 
се установява с протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При 
отказ на една от страните да оформи изготвения протокол, същата се замества от 
лицето осъществяващо строителен надзор на обекта. Протоколът се предава на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок от неговото подписване. " 

Въпрос № 5: След подписване на договора с фирмата изпълнител, променян 
ли е проекта по строително-монтажните дейности, и ако да, поради какви причини? 

Отговор: 
Необходимост от преработка на инвестиционния технически проект за обект: 

„ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ ОУ „ ОТЕЦ 
ПАИСИЙ — ГРАД МАРТЕН" УПИ ХПI 769 - ОСНОВНО УцИЛИЩЕ, kB. 36, ЕКА ТТЕ 
47336, ГР. МАРТЕН, ОБщ. РУСЕ " не е възниквала. 

С уважение, / ј Г
~ 

ПЕНЧО МИЛКОВ 
Кмет на Община Русе 


