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ДО
Г-Н ЕВЕЛИН ПАРАСКОВ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 
В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  ПЛОВДИВ

ПЛАМЕН РАЙЧЕВ -  ЗАМЕСТНИК - КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ” 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАРАСКОВ,

Във връзка с Ваше питане № 22X11 -  17/06.04.2022 г. на Общински съвет -  Пловдив и 
вх. №220БС - 120/07.04.2022 г. на Община Пловдив и на основание чл.84, ал. 1 от Правилника 
за организацията и дейността на Пловдивски общински съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация Ви уведомявам :

По въпрос 1: Поради каква причина беше спряно, изпълнението на строително - 
монтажните работи на ул. „Даме Груев" ?

Изпълнението на СМР по обществена поръчка с предмет „Инженеринг /проектиране, 
строителство и авторски надзор/ за обект: „Реконструкция на ул. „Даме Груев“ в участъка от 
транспортен възел „Родопи” до бул. „Македония“ е спряно поради следните обстоятелства:

Съгласно Акт обр. 10 от 23.12.2021 год. за установяване състоянието на строежа при 
спиране на строителството, строителството е спряно поради неблагоприятни зимни условия за 
извършване на СМР.

Неосигурено финансиране, поради забавяне на приемането на бюджет за 2022 год.
По въпрос 2: Какви средства, при какви условия на изпълнението на СМР и в 

какви срокове Община Пловдив е задължена да плаща на изпълнителя според 
сключения договор за обекта?

Съгласно Договор №21 ДГ-597 от 15.06.2021 год., Община Пловдив в качеството си на 
„Възложител“ заплаща обща стойност в размер на -7 396 679.99 лева с включен ДДС, което 
включва изготвяне на работен инвестиционен проект, изпълнение на строителството и 
упражняване на авторски надзор на обект. Възложителят заплаща цената съгласно чл. 2, ал. 1 
от Договора както следва:

ОТГОВОР НА ПИТАНЕ 
ОТ



• За изготвяне на работен проект - 100 % от посочената стойност за тази дейност - 
платими в 30-дневен срок след одобряването на работния проект по съответния ред и 
представяне на оригинална фактура;

За изпълнение на СМР:
Авансово плащане - В размер на 5 % (пет процента) от цената за извършване на 

СМР на обекта, платими в 30-тридесетдневен срок, след откриване на строителството, при 
поискване от страна на Изпълнителя и представяне на фактура и гаранция, обезпечаваща 
авансовото плащане (парична сума, банкова гаранция или застраховка); Авансът се приспада 
от първото плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Гаранцията за авансово плащане ще бъде 
освободена в 3-тридневен срок след връщане или усвояване на аванса.

- Плащанията се извършват в 30-дневен срок, след подписването на тристранен 
протокол /ВЪЗЛОЖИТЕЛ, Строителен надзор и ИЗПЪЛНИТЕЛ/ за действително 
извършените работи, по стойности и количества, посочени в количествено - стойностните 
сметки, заменителна таблица (при необходимост), придружени със сертификати за качество на 
вложените материали, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за 
влагане на строителни продукти в строежите на Република България, и необходимите 
документи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството, и представяне на оригинална фактура за съответната сума. Ако е 
поискан аванс, то първото плащане следва да бъде след изпълнение и актуване на СМР, на 
стойност, не по-малка от стойността на аванса.

По въпрос 3: Какви са предвидените неустойки в договора за забавяне на сроковете 
за изпълнение и за забавяне на плащанията по договора от изпълнителя към 
възложителя и обратно?

При забава за изпълнение на договорения краен срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка 
в размер на 0,5 /нула цяло и пет/ % от стойността на неизпълненото за всеки просрочен ден, но 
не повече от 20 /двадесет/ % от стойността на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
удържи предявената неустойка от дължими плащания по договора и/ или от предоставената 
гаранция за изпълнение на договора.

При неотстраняване на появилите се дефекти в рамките на гаранционните срокове, 
съгласно чл. 15 от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
направените разходи по отстраняването им, доказани с финансово-счетоводни документи, 
както и неустойка в размер на 10 % от тяхната стойност.

При неизпълнение на свое задължение по чл. 11, ал. 1 от настоящия договор, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер от 5 /пет/ % от стойността 
на настоящия договор за всеки отделен случай на неизпълнение.

В хипотеза на пълно неизпълнение на предмета на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 /двадесет/ % от общата стойност 
на договора. Възстановяването на недължими суми и неустойката се заплащат от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5-дневен срок, считано от датата на получаване на покана за доброволно 
изпълнение.

При прекратяването на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият има право да получи 
цената само на успешно завършените преди прекратяването работи, дължейки неустойка в 
размер на 20 /двадесет/ % върху разликата между общата стойност на договора и стойността 
на извършените работи.

При некачествено или неточно изпълнени работи по договора, освен задължението за 
отстраняване на дефектите, се прилагат и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД.

По въпрос 4: При какви обстоятелства работата на обекта може да бъде спряна от 
изпълнителя?

В договора няма включена клауза, в която работата на обекта да може да се спре от 
Изпълнителят.

По въпрос 5: Включена ли е в договора възможността община Пловдив да изиска 
преминаването на строително -монтажните работи на двусменен режим ?

В договора не е включена възможност да се изиска от Изпълнителя двусменен режим на 
работа.



По въпрос 6 :  Колко имота, включително части от имоти трябва да бъдат отчуждени 
във втория и третия етап на изпълнението на обекта?

За изпълнение на втория и третия етап на обекта трябва да бъдат отчуждени следните 
имоти : ПИ 530.377, ПИ 5530.378, ПИ 5530.381, ПИ 5530.382 и сграда 530.300.2

По въпрос 7 : Има ли техническо решение за излаз на ул. „Лазо Войвода“ с ул. 
„Даме Груев “ и то съобразено ли е е мнението на живущите?

Решението е съгласувано с районната администрация, която е уважила желанията на живущите в 
района да бъде изграден излаз на ул. „Лазо Войвода“ с ул. „Даме Груев “

По въпрос 8: На какъв етап са отчуждителните процедури на ул. „Даме Груев“?
За реализирането на обект: „Реконструкция на ул. „Даме Груев“ в участъка от 

транспортен възел „Родопи” до бул. „Македония“ за всички имоти, подлежащи за 
отчуждаване са издадени заповеди.

Имот е ПИ 530.377 е платен частично на собствениците. За един от собствениците 
предстои заличаване на тежести , след което процедурата по разплащане ще продължи .

За имот с ПИ 530.378 плащането е спряно поради липса на средства в бюджета за 2022г. 
Един от собствениците е починал и се очакват документите на наследниците му за 
продължаване на процедурата по отчуждаване. Пуснати са писма за тежести. След влизане в 
сила на Решение № 142, взето с Протокол №8/18.04.2022г. Община Пловдив ще изплати 
частично на останалите собственици.

За имот с ПИ 530.381 плащането е спряно поради липса на средства в бюджета за 2022г. 
Един от собствениците не е установен. Пуснати са писма за тежести. След влизане в сила на 
Решение № 142, взето с Протокол №8/18.04.2022г. Община Пловдив ще изплати определените 
суми на собствениците.

За имот с ПИ 530.382 - за двама от собствениците има промяна в собствеността. 
Издадена е заповед за частично изменение - разпратена на 03.11.21 г. На 11.01.2022г. е 
получено писмо от Банка ДСК, че предстои да вдигнат ипотека на същия собственик, но 
кредитополучателите имат намерение да се разпореждат с имота. Към настоящия момент се 
очаква информация за ипотеката и разпореждането с имота, което ще стартира процедурата да 
започне отначало. Пуснати са писма за тежести

За имот с Сграда 530.300.2 плащането е спряно поради липса на средства в бюджета за 
2022г. Предстои откриване на сметка на собственика и след влизане в сила на Решение № 142, 
взето с Протокол №8/18.04.2022г. на Общински съвет Пловдив, Община Пловдив ще изплати 
определената сума. Пуснати са писма за тежести

По въпрос 9: Издадено ли е строително разрешение за работа в следващите два 
участъка от ул. „Даме Груев“ ?

След приключване на отчуждителните процедури ще се премине към проектиране и 
издаване на строителни разрешения за следващите два участъка от ул. „Даме Груев“. Към 
настоящия момент няма издадени строителни разрешения.

С уважение,
ПЛАМЕН РАЙЧЕВ
Зам.- кмет „Строителство и\инвест^ции” 
Община Пловдив


