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УВОД 

Настоящият анализ е подготвен в изпълнение на т. 12 от Насоките за кандидатстване по 
процедура BG16M1OP002-5.002, ос 5 на ОПОС 2014-2020 г., където основните цели на 
анализа са свързани с идентифициране на индикативните пазарни стойности за всяка от 
допустимите дейности, включени в проектното предложение, както и за да подпомогне 
осигуряването на ефективно и ефикасно разпределение на публичните средства. 
За целите на настоящият анализ е избран комбиниран подход, включващ проследяване, 
идентифициране и установяване на вече обявени, търгувани и реализирани (или в процес 
на реализация) проекти и/или обществени поръчки с аналогични на настоящето проектно 
предложение дейности и получени индикативна оферти след отправени запитвания от 
Бенефициента. 
Идентифицираните и проучени данни и стойности за дейностите, предмет на проектното 
предложение са систематизирани, както следва. 
 
ДЕЙНОСТ 1. ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

За изпълнението на настоящата дейност по реда на чл. 20, ал.4, т. 3 от Закона за 
обществените поръчки е сключен Договор ПНО-ОП-18.12.2018 г. с предмет 
„Подготовка на проектно предложение и съпътстващи документи във връзка с 
кандидатстване на Община Смолян по процедура за предоставяне на БФП № 
BG16M1OP002-5.002 „Разработване/актуализиране на общинските програми за 
качество на атмосферния въздух“ по приоритетна ос 5 на ОПОС 2014-2020“ на 
стойност 21 500 лв. без ДДС с изпълнител МАГИСТЕРИУМ ООД. В резултат от 
изпълнение на дейностите по сключеният договор е разработено и подадено настоящето 
проектно предложение. 
 
ДЕЙНОСТ 2. ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

Остойностяването на настоящата дейност е извършено въз основа на изготвено от 
изпълнителя на дейност 1 проучване на обществено достъпна информация на проведени 
аналогични процедури, резултатите от което са представени на следващата таблица. 

№ Предмет на възлагане Възложител Стойност Интернет връзка 
1 Изготвяне на документация за възлагане на 

обществена поръчка за избор на 
изпълнител за "Разработване на програма 
за качество на атмосферния въздух на 
община Димитровград, Предмет на 
предвидената процедура: Изготвяне на 
документация за възлагане на обществена 
поръчка за избор на изпълнител за 
"Разработване на програма за качество на 
атмосферния въздух на община 
Димитровград" 

Община 
Димитровград 

4 500 лв. http://2020.eufunds.b
g/bg/6/0/Project/Deta
ils?contractId=%2Fy
%2BQs7Q2b60%3D
&isHistoric=False  

2 Наименование: Изготвяне на 
документация за възлагане на обществена 

Община 
Монтана 

6 000,00 лв. http://2020.eufunds.b
g/bg/6/0/Project/Deta

http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=%2Fy%2BQs7Q2b60%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=%2Fy%2BQs7Q2b60%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=%2Fy%2BQs7Q2b60%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=%2Fy%2BQs7Q2b60%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=%2Fy%2BQs7Q2b60%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=nFwUk6Wugd4%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=nFwUk6Wugd4%3D&isHistoric=False
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поръчка за избор на изпълнител за 
„Разработване на Комплексна програма за 
намаляване нивата на замърсителите 
ФПЧ10 и ПАВ на Община Монтана, 
Предмет на предвидената процедура: 
Подготовка на документация за избор на 
изпълнител за възлагане на обществена 
поръчка с предмет Разработване на 
Комплексна програма за намаляване 
нивата на замърсителите ФПЧ10 и ПАВ на 
община Монтана 

ils?contractId=nFwU
k6Wugd4%3D&isHi
storic=False  

3 Наименование: Подготовка на 
документации за възлагане на обществени 
поръчки за избор на изпълнител с предмет: 
„Разработване на програма за качеството 
на атмосферния въздух на община Перник 
2017 – 2021 г., Предмет на предвидената 
процедура: Подготовка на документации 
за възлагане на обществени поръчки за 
избор на изпълнител с предмет: 
„Разработване на програма за качеството 
на атмосферния въздух на община Перник 
2017 – 2021 г. 

Община Перник 5 000,00 лв. http://2020.eufunds.b
g/bg/6/0/Project/Deta
ils?contractId=FKvn
W79bMyg%3D&isH
istoric=False  

 
В резултат на направеното проучването за изпълнението на настоящата дейност е 
определена индикативна стойност в размер на 7 200,00 лв.  
 
ДЕЙНОСТ 3. РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ 
НИВАТА НА ФЧП10 И ЗА ДОСТИГАНЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ НОРМИ ЗА 
КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ЗА ОБЩИНА СМОЛЯН 

Остойностяването на настоящата дейност е извършено, чрез прилагането на комбиниран 
подход, включващ проучване на проведени аналогични процедури, както и подадени 
оферти. Анализа е допълнен и с получени оферти, поради специфичният характер на 
дейността, свързан с подготовката на технически, финансов и екологичен анализ за всяка 
от предложените мерки, какъвто не е изготвян по нито една от финансираните до 
момента процедури. Резултатите от анализа ще предоставят детайлна информация и 
данни, относно техническото, финансовото и екологичното влияние и тежест на всяка от 
заложените в плана за действие към програмата мерки. 
 
Резултатите от извършеното проучване и предоставени оферти са систематизирани на 
следващата таблица. 

№ Предмет на възлагането Възложител Стойност Интернет връзка 
1 Наименование: Избор на изпълнител за 

Актуализация на „Програма за намаляване 
на емисиите и достигане на утвърдените 
норми за вредни вещества в атмосферния 
въздух на Община Варна“, Предмет на 
предвидената процедура: Избор на 
изпълнител за Актуализация на „Програма 
за намаляване на емисиите и достигане на 

Община Варна 160 000,00 http://2020.eufunds.
bg/bg/6/0/Project/De
tails?contractId=t%2
BrUlsbogXg%3D&i
sHistoric=False  

http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=nFwUk6Wugd4%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=nFwUk6Wugd4%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=nFwUk6Wugd4%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=FKvnW79bMyg%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=FKvnW79bMyg%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=FKvnW79bMyg%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=FKvnW79bMyg%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=FKvnW79bMyg%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=t%2BrUlsbogXg%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=t%2BrUlsbogXg%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=t%2BrUlsbogXg%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=t%2BrUlsbogXg%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=t%2BrUlsbogXg%3D&isHistoric=False
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утвърдените норми за вредни вещества в 
атмосферния въздух на Община Варна“ 

2 Наименование: "Разработване на програма 
за качество на атмосферния въздух на 
община Димитровград", Предмет на 
предвидената процедура: Разработване на 
Програма за качество на атмосферния 
въздух по показател ФПЧ10 на община 
Димитровград 

Община 
Димитровград 

124 300,00 
лв. 

http://2020.eufunds.
bg/bg/6/0/Project/De
tails?contractId=%2
Fy%2BQs7Q2b60%
3D&isHistoric=Fals
e  

3 Получена оферта Еврофонд 
кънсълтин 
ЕООД 

185 000 без 
ДДС 

Оферта1 

4 Получена оферта Българска 
консултантска 
организация 
ЕООД 

180 000 без 
ДДС 

Оферта2 

 
В резултат на направеното проучването за изпълнението на настоящата дейност е 
определена индикативна стойност в размер на 216 000,00 лв.  
 
ДЕЙНОСТ 4. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 
И/ИЛИ ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТ 

Остойностяването на настоящата дейност е извършено въз основа на изготвено от 
изпълнителя на дейност 1 проучване на обществено достъпна информация на проведени 
аналогични процедури, резултатите от което са представени на следващата таблица. 

№ Предмет на възлагане Възложител Стойност Интернет връзка 
1 Наименование: Избор на изпълнител за 

изготвяне на документи до РИОСВ на 
преценка за необходимостта от ЕО и ОС на 
Актуализираната програма за качество на 
атмосферния въздух и доклад за ЕО и ОС, 
при постановено решение от РИОСВ за 
извършване на ЕО и ОС., Предмет на 
предвидената процедура: Избор на 
изпълнител за изготвяне на документи до 
РИОСВ на преценка за необходимостта от 
ЕО и ОС на Актуализираната програма за 
качество на атмосферния въздух и доклад 
за ЕО и ОС, при постановено решение от 
РИОСВ за извършване на ЕО и ОС 

Община 
Асеновград 

8 200,00 лв. http://2020.eufunds.
bg/bg/6/0/Project/D
etails?contractId=O
9X9lRaZD%2Bs%3
D&isHistoric=False  

http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=%2Fy%2BQs7Q2b60%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=%2Fy%2BQs7Q2b60%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=%2Fy%2BQs7Q2b60%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=%2Fy%2BQs7Q2b60%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=%2Fy%2BQs7Q2b60%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=%2Fy%2BQs7Q2b60%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=O9X9lRaZD%2Bs%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=O9X9lRaZD%2Bs%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=O9X9lRaZD%2Bs%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=O9X9lRaZD%2Bs%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=O9X9lRaZD%2Bs%3D&isHistoric=False
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2 Наименование: Избор на изпълнител за 
изготвяне и подаване на документи до 
РИОСВ за преценка на необходимостта от 
ЕО и ОС на Актуализираната програма за 
управление качеството на атмосферния 
въздух и доклад за ЕО и ОС, при 
постановено решение от РИОСВ за 
извършване на ЕО и ОС., Предмет на 
предвидената процедура: Избор на 
изпълнител за изготвяне и подаване на 
документи до РИОСВ за преценка на 
необходимостта от ЕО и ОС на 
Актуализираната програма за управление 
качеството на атмосферния въздух и 
доклад за ЕО и ОС, при постановено 
решение от РИОСВ за извършване на ЕО и 
ОС 

Община 
Гълъбово 

8 376,20 http://2020.eufunds.
bg/bg/6/0/Project/D
etails?contractId=W
%2BEnBFtCn3o%3
D&isHistoric=False  

3 Наименование: Услуги за провеждане на 
процедури по реда на Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС), Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР), Закона 
за водите (ЗВ), Закона за устройство на 
черноморското крайбрежие (ЗУЧК), Закона 
за устройство на територията (ЗУТ), Закона 
за чистотата на атмосферния въздух 
(ЗЧАВ), Закона за морските пространства, 
вътрешните водни пътища и пристанищата 
на Република България, Закона за 
управление на отпадъците (ЗУО), Закона за 
енергията от възобновяеми източници 
(ЗЕВИ) на Община Несебър, Предмет на 
предвидената процедура: Услуги за 
провеждане на процедури по реда на 
Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС), Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР), Закона за водите (ЗВ), 
Закона за устройство на черноморското 
крайбрежие (ЗУЧК), Закона за устройство 
на територията (ЗУТ), Закона за чистотата 
на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за 
морските пространства, вътрешните водни 
пътища и пристанищата на Република 
България, Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО), Закона за енергията от 
възобновяеми източници (ЗЕВИ) на 
Община Несебър 

Община 
Несебър 

70 000,00 лв. http://2020.eufunds.
bg/bg/6/0/Project/D
etails?contractId=u
Ens3pQsHX4%3D
&isHistoric=False  

 
В резултат на направеното проучването за изпълнението на настоящата дейност е 
определена индикативна стойност в размер на 7 700,00 лв.  
 
 
 
 

http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=W%2BEnBFtCn3o%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=W%2BEnBFtCn3o%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=W%2BEnBFtCn3o%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=W%2BEnBFtCn3o%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=W%2BEnBFtCn3o%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=uEns3pQsHX4%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=uEns3pQsHX4%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=uEns3pQsHX4%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=uEns3pQsHX4%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=uEns3pQsHX4%3D&isHistoric=False
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ДЕЙНОСТ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА 

Възнагражденията на експертите от екипа за управление, служители на бенефициента и 
партньора са определени при спазване разпоредбите на Постановление № 189 от 28 Юли 
2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по 
програмите, съфинансирани от Европейските Структурни и Инвестиционни Фондове, 
за програмен период 2014 - 2020 г. и Постановление №119 от 20.05.2014 г. за приемане 
на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми. 
Средният размер на месечната брутна работна заплата по трудово правоотношение на 
служителите, наети във връзка с изпълнението на проекта е планирано на база 
последните актуални публикувани данни на Националния статистически институт за 
средната работна заплата за страната. Актуална информация за средната работна заплата 
за страната може да бъде намерена на интернет адреса на Националния статистически 
институт: http://www.nsi.bg/, в статистика „Пазар на труда”/„Краткосрочна 
статистика”/„Средна работна заплата”/ „Национално ниво”. 
Определянето на часовия размер на брутната работна заплата се извършва по следния 
ред: 

• от календарните за съответната година дни се приспадат почивните дни и дните 
на официални празници, които не съвпадат със събота и неделя 

- за определяне на средномесечния брой на работните дни, получените работни дни се 
разделят на 12 месеца 

• за определяне на размера на дневното възнаграждение, средната заплата в 
съответната Икономическа дейност, съгласно данните, публикувани в статистика 
„Пазар на труда”/„Краткосрочна статистика”/„Средна работна заплата”/ 
„Национално ниво” на интернет адреса на Националния статистически институт: 
http://www.nsi.bg/, се разделя на получения средномесечен брой на работните дни 
за годината 

• за определяне на размера на почасовото възнаграждение, полученото дневно 
възнаграждение се разделя на установената нормална продължителност на 
дневното работно време от 8 часа. 

 
Така например определяне на часовия размер на брутната работна заплата по трудово 
правоотношение за позиция Икономическа дейност „Държавно управление”: За 2014 г. 
от 365 календарни дни, след като се приспаднат 114 почивни дни и дни на официални 
празници, които не съвпадат със събота и неделя, се получават 251 работни дни. 
Разделени на 12 месеца - за тази година средномесечният брой на работните дни е 21. 
 
Индикативното определяне на възнагражденията на експертите от ЕУП е изчислено по следния 
начин: часова ставка*2 часа на ден*5 работни дни в седмицата*4 работни седмици в месеца. 
Използваната формула е приложена единствено за индикативното определяне на стойността на 
възнагражденията на експертите, като не отчита различното натоварване по време на 
изпълнението на проектните дейности. 
Наемането на служителите на Бенефициента и определяне на възнагражденията им ще се 
извърши при спазване разпоредбите на приложимото секторно законодателство, Постановление 
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№ 189 от 28 Юли 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по 
програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за 
програмен период 2014 - 2020 г. 
Възнагражденията на екипа ЕУП са определени, както следва:  
Ръководител проект – 10,22 лв.*2 часа*5 дни*4 седмици*18 месеца = 7 360 лв. 
Координатор проект – 7,67 лв.*2 часа*5 дни*4 седмици*18 месеца = 5 520 лв.  
Специалист КАВ – 5,11 лв.*2 часа*5 дни*4 седмици*18 месеца = 3 680 лв. 
Юрист по проекта – 5,11 лв.*2 часа*5 дни*4 седмици*18 месеца = 3 680 лв. 
Специалист Счетоводство и Финанси – 5,11 лв.*2 часа*5 дни*4 седмици*18 месеца = 3 680 лв. 
Общо осигуровки за сметка на работодателя в размер на 4 544,80 лв. 
 
В резултат на направеното проучването за изпълнението на настоящата дейност е 
определена индикативна стойност в размер на 28 464,80 лв.  

 
 

ДЕЙНОСТ 6. МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ 

Остойностяването на настоящата дейност е извършено въз основа на изготвено от 
изпълнителя на дейност 1 проучване на обществено достъпна информация на проведени 
аналогични процедури, резултатите от което са представени на следващата таблица. 

№ Предмет на възлагане Възложител Стойност Интернет връзка 
1 Наименование: "Изпълнение на дейности 

за осигуряване на информация и 
комуникация за проект № BG16M1OP002-
5.002-0004-C01 „Разработване на 
Комплексна програма за КАВ по 
показателите ФПЧ10 и ПАВ на община 
Монтана", Предмет на предвидената 
процедура: "Изпълнение на дейности за 
осигуряване на информация и комуникация 
за проект № BG16M1OP002-5.002-0004-
C01 „Разработване на Комплексна 
програма за КАВ по показателите ФПЧ10 и 
ПАВ на община Монтана" 

Община 
Монтана 

1 500,00 лв. http://2020.eufunds.
bg/bg/6/0/Project/D
etails?contractId=n
FwUk6Wugd4%3D
&isHistoric=False  

2 Наименование: „Организиране и 
провеждане на 3 /три/ пресконференции 
(начална, междинна и финална) и 
подготовка и публикуване на 2 /две/ 
публикации в регионални печатни медии”, 
Предмет на предвидената процедура: 
Избор на изпълнител за изпълнение на 
дейностите по публичност и визуализация 
(информация и комуникация) на проект: 
Подобряване на качеството на 
атмосферния въздух в община Варна - Фаза 
1  

Община Варна 1 935,00 лв. http://2020.eufunds.
bg/bg/6/0/Project/D
etails?contractId=t
%2BrUlsbogXg%3
D&isHistoric=False  

3 Наименование: Изпълнение на мерки за 
информация и комуникация по проект: 
Разработване на програма за качество на 
атмосферния въздух на община 
Димитровград, Предмет на предвидената 

Община 
Димитровград 

1 300,00 лв. http://2020.eufunds.
bg/bg/6/0/Project/D
etails?contractId=%
2Fy%2BQs7Q2b60

http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=nFwUk6Wugd4%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=nFwUk6Wugd4%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=nFwUk6Wugd4%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=nFwUk6Wugd4%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=nFwUk6Wugd4%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=t%2BrUlsbogXg%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=t%2BrUlsbogXg%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=t%2BrUlsbogXg%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=t%2BrUlsbogXg%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=t%2BrUlsbogXg%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=%2Fy%2BQs7Q2b60%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=%2Fy%2BQs7Q2b60%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=%2Fy%2BQs7Q2b60%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=%2Fy%2BQs7Q2b60%3D&isHistoric=False
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процедура: "Изпълнение на мерки за 
информация и комуникация по проект: 
Разработване на програма за качество на 
атмосферния въздух на община 
Димитровград" 

%3D&isHistoric=F
alse  

 
 
В резултат на направеното проучването за изпълнението на настоящата дейност е 
определена индикативна стойност в размер на 2 280,00 лв. 
 

 

http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=%2Fy%2BQs7Q2b60%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/Details?contractId=%2Fy%2BQs7Q2b60%3D&isHistoric=False
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Получена оферта №1 към Дейност 3. 
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Получена оферта №2 към Дейност 3. 
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