Образец № 1
ДО
ОБЩИНА ЯМБОЛ
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК
за участие в обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП чрез събиране на
оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Изработване на
Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за
поземлени имоти с идентификатори 87374.532.141, 87374.532.142, 87374.532.143 и
87374.532.144 по кадастрална карта на гр. Ямбол“
Административни сведения
Наименование на участника:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН
(или друга идентифицираща информация, в съответствие със законодателството
на държавата, в която участникът е установен)
Седалище:
- пощенски код, населено място:
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Адрес за кореспонденция:
- пощенски код, населено място:
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Телефон:
Факс:
E-mail адрес:
(в случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки
участник в обединението, като се добавят необходимия брой полета)
Лица, представляващи участника по учредителен акт:
(ако лицата са повече от едно, се добавят необходимия брой полета)
Трите имена, ЕГН, лична карта №:, адрес
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес
Участникът се представлява заедно или 1………………………
поотделно (невярното се зачертава) 2. ……………………..
от следните лица:
Данни за банковата сметка:
Обслужваща банка:……………………
IBAN..........................................................
BIC.............................................................
Титуляр на сметката:............................................
Информация за обхвата на представителната власт, когато документите
свързани с обществената поръчка се подават от лице, което представлява
участника по пълномощие
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
1. Заявяваме, че желаем да участваме в публикуваната от Вас обществена поръчка по реда на
глава двадесет и шеста от ЗОП чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3,
т. 2 от ЗОП, при условията, обявени в изискванията към участниците и приети от нас.
2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в изискванията към
участниците, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде
възложена.

3. За последните три години от датата на подаване на настоящата оферта сме изпълнили
следните дейности/услуги:
Описание
обем/

/предмет

и

Суми

Дати

Получатели

4. Разполагаме със следния персонал и ръководен състав с определена професионална
компетентност:

Име, презиме, фамилия

Заемана позиция

Образование
квалификация

и

професионална

5. При изпълнение на поръчката ще използваме/няма да използваме подизпълнители.
/излишното се зачертава/.
5.1. На използваните от мен изпълнители ще възложа съответен дял за изпълнение както
следва: /информацията се попълва ако участникът е отбелязал в т. 5, че ще използва
подизпълнители/
Наименование
подизпълнителя

на

Вид на работите, които
ще бъдат извършвани
от подизпълнителя

Дял на участие на съответния
подизпълнител, при изпълнение на
поръчката

5.2. Прилагам Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, попълнена по образец
на Възложителя. /Образец № 8/.
В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи,
необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок
от Възложителя.
Забележка: За попълване на съответните таблици, може да се добавят необходимия брой
редове.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
Дата
________/ _________ / ______
Име и фамилия
__________________________
Подпис на лицето (и печат)
__________________________

Образец № 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
(за обстоятелствата по т. 8.1.1, 8.1.2. и 8.1.7. от Изискванията към участниците, във връзка с
чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

Долуподписаният /-ната/
,
с
лична
карта №
, издадена на ____________, от_____________________, с ЕГН
, в качеството ми на _________________________ (посочете длъжността) на
(посочете наименованието на участника) участник в обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП чрез събиране на
оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Изработване на
Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за
поземлени имоти с идентификатори 87374.532.141, 87374.532.142, 87374.532.143 и
87374.532.144 по кадастрална карта на гр. Ямбол“

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1.
Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г,
чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл.
352 - 353е от Наказателния кодекс;
2.
Съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл.
172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл.
352 - 353е от Наказателния кодекс, но са налице обстоятелства за неприлагане на
основанията за отстраняване, по смисъла на чл. 57, ал. 3 от ЗОП, както следва …………………….;
3.
Съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл.
172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл.
352 - 353е от Наказателния кодекс, но представям доказателство, че съм предприел мерки,
които гарантират моята надеждност, по смисъла на чл. 56 от ЗОП, както следва …..
4.
Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в
друга държава членка или трета страна;
5.
Съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в
друга държава членка или трета страна, но са налице обстоятелства за неприлагане на
основанията за отстраняване, по смисъла на чл. 57, ал. 3 от ЗОП, както следва …………………….;
6.
Съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в
друга държава членка или трета страна, , като представям доказателство, че съм предприел
мерки, които гарантират моята надеждност, по смисъла на чл. 56 от ЗОП, както следва …..
7.
Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;
8.
Е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
/Неприложимата информация се зачертава/
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

Дата: _____________ г.
Гр.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________________
(име и фамилия)

Образец № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
(за обстоятелствата по т. 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5. и 8.1.6 от Изискванията към участниците, във
връзка с чл. 54, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6 от ЗОП)
Долуподписаният /-ната/
,
с
лична
карта №
, издадена на ____________, от_____________________, с ЕГН
, в качеството ми на _________________________ (посочете длъжността) на
(посочете наименованието на участника) участник в обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП чрез събиране на
оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет „Изработване на
Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за
поземлени имоти с идентификатори 87374.532.141, 87374.532.142, 87374.532.143 и
87374.532.144 по кадастрална карта на гр. Ямбол“
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Участникът, който представлявам:
1. няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162,
ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или
към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл
в сила акт на компетентен орган.
2. има задължения по т.1, но представям доказателство, че съм предприел мерки, които
гарантират моята надеждност, по смисъла на чл. 56, ал.1, т.1 от ЗОП, както следва ….. .
3. *има задължения по т. 1, но размерът на неплатените дължими данъци или
социалноосигурителни вноски е …………….. и е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот
за последната приключена финансова година, което не е повече от 50 000 лв.
4. За участникът, когото представлявам НЕ Е установено, че е представил документ с невярно
съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или
декларираното изпълнение на критериите за подбор.
5. За участникът, когото представлявам Е установено, че е представил документ с невярно
съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или
декларираното изпълнение на критериите за подбор, но са налице обстоятелства за
неприлагане на основанията за отстраняване, по смисъла на чл. 57, ал. 3, т.2, б. „а“ от ЗОП,
както следва …………………….;
6. За участникът, когото представлявам Е установено, че е представил документ с
невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за
отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор, но представям
доказателство, че съм предприел мерки, които гарантират моята надеждност, по
смисъла на чл. 56, ал.1, т.3 от ЗОП, както следва ….. ;
7. За участникът, когото представлявам НЕ Е установено, че не е предоставил изискваща
се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или
изпълнението на критериите за подбор.
8. За участникът, когото представлявам Е установено, че не е предоставил изискваща се
информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или
изпълнението на критериите за подбор, но представям доказателство, че съм

предприел мерки, които гарантират моята надеждност, по смисъла на чл. 56, ал.1, т.3
от ЗОП, както следва …..
9. За участникът, когото представлявам НЕ Е установено с влязло в сила наказателно
постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3,
чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса
на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен;
10. За участникът, когото представлявам Е установено с влязло в сила наказателно
постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3,
чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса
на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен, но представям
доказателство, че съм предприел мерки, които гарантират моята надеждност, по
смисъла на чл. 56, ал.1, т.2 и/или т.4 от ЗОП, както следва …..
11. За участникът, когото представлявам Е установено с влязло в сила наказателно
постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3,
чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса
на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен, но са налице
обстоятелства за неприлагане на основанията за отстраняване, по смисъла на чл. 57,
ал. 3, т.2, б. „б“ от ЗОП, както следва …………………….;
12. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
13. Е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП, но представям
доказателства, че участието ми не води до нарушаване на този принцип, както следва
………..

/Неприложимата информация се зачертава/
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
Забележка: Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 ЗОП се подписва от лицето, което може
самостоятелно да го представлява.
Дата: _____________ г.
Гр.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________________

Образец № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
за наличие/отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и
техните действителни собственици
Долуподписаният /-ната/
,
с
лична
карта №
, издадена на ____________, от_____________________, с ЕГН
, в качеството ми на _________________________ (посочете длъжността) на
(посочете наименованието на участника) участник в обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП чрез събиране на
оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет „Изработване на
Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за
поземлени имоти с идентификатори 87374.532.141, 87374.532.142, 87374.532.143 и
87374.532.144 по кадастрална карта на гр. Ямбол“
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. Не съм/съм /представляваният от мен участник не е/ е дружество, по смисъла на § 1, т. 1 от
ДР на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен
режим.
2. Не съм/съм /представляваният от мен участник не е/ е контролирано* лице от дружество,
по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на същия закон, регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим.
3 . В представлявания от мен участник – обединение, участва/не участва дружество, което е
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или се контролира от
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, по смисъла на
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици.
4 . Спрямо мен /представлявания от мен участник е налице изключението по чл. 4, т. ……. от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици**
4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 5, ал. 1, т. 3 и чл. 6, ал. 5 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от НК.
Забележка: Настоящата декларация се подава от участника или представляващите го лица, а
когато са повече от едно – от всички тях, съгласно вписването по актуална търговска
регистрация.
Когато декларацията е на чужд език, същата се представя и в превод.
* "Контрол" е понятие по смисъла на § 1в от Допълнителните разпоредби на Търговския
закон.
** Забраната по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и

техните действителни собственици не се прилага, когато са налице обстоятелствата по чл. 4
от същия закон.

Дата: _____________ г.
Гр.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________________

Образец № 5
Наименование
на
участника:
Правно-организационна
форма на участника:
Седалище
регистрация:
ЕИК:
Пълен
адрес
кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Електронен адрес:
Лице за контакти:

(търговското дружество или обединение или друга
правна форма)

по

за
(държава, град, пощенски код, улица, №)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
за участие в обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП „чрез събиране на оферти с
обява” с предмет: „Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за
регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори
87374.532.141, 87374.532.142, 87374.532.143 и 87374.532.144 по кадастрална карта
на гр. Ямбол“
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с всички документи и образци от изискванията към участниците в
поръчката, удостоверявам, че отговарям на изискванията и условията определени от
Възложителя.
1. Срокът за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и
застрояване /ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 87374.532.141, 87374.532.142,
87374.532.143 и 87374.532.144 по кадастрална карта на гр. Ямбол“ е ………. /словом/
календарни дни.
2. Срокът за изработване на ПУП-ПРЗ не включва срока за отстраняване на
забележки/нередовности по предадения ПУП-ПРЗ.
3. Срокът за изпълнение на поръчката е за целия период на изработване, включително до
датата на внасяне на проектите във фаза окончателен проект за разглеждане от Общински
експертен съвет по устройство на територията.
4. Декларирам че при изготвяне на нашата оферта са спазени задълженията свързани с
данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.
5. Неразделна част от нашето предложение за изпълнение на поръчката е декларация, че
при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, попълнена по образец
на възложителя /Образец № 6/
Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице

__________________________

Длъжност

__________________________

Образец № 6
Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният /-ната/
,
с
лична
карта №
, издадена на ____________, от_____________________, с ЕГН
, в качеството ми на _________________________ (посочете длъжността) на
(посочете наименованието на участника) участник в обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП чрез събиране на
оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет „Изработване на
Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за
поземлени имоти с идентификатори 87374.532.141, 87374.532.142, 87374.532.143 и
87374.532.144 по кадастрална карта на гр. Ямбол“

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

Дата: _____________ г.
Гр.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________________

Образец № 7
Наименование на участника:
Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
ЕИК :
Точен адрес за кореспонденция:
(държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за връзка:
e-mail:
ДО
Община Ямбол
ул. „Г. С. Раковски” № 7
8600 ГР. ЯМБОЛ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка
Наименование на
„Изработване на Подробен устройствен план
поръчката:
/ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за
поземлени имоти с идентификатори 87374.532.141,
87374.532.142, 87374.532.143 и 87374.532.144 по
кадастрална карта на гр. Ямбол“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като се запознахме с изискванията за участие на Възложителя, предлагаме да
изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови
условия:
Обща цена за изпълнение на услугата ………………………. /словом/, без ДДС.
1. Участник …………………..…. е /не е регистриран по ДДС /невярното се заличава/
2. В посочените цени са включени всички разходи по изпълнение на съответната дейност,
включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и за неговите
подизпълнители, като не са дължими на заплащане каквито и да е други разноски,
направени от нас.
3. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се зачита
изписаната с думи.
Ние приемаме всички условия и изисквания за изпълнение на поръчката.
До подписването на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша
страна и известие за сключване на договор ще се считат за обвързващо споразумение между
двете страни.

***Забележка: Участник, който не е регистриран по ЗДДС, следва да посочи
предлаганата обща цена за изпълнение на поръчката като крайна сума и изтрие текстът „без
ДДС“.
Подпис и печат:
Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________

Образец № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител
Долуподписаният..........................................................................................................,
в качеството ми на .................................................................................................
(посочете длъжността) на
...................................................................(наименование на
подизпълнителя), във връзка с обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП
чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет:
„Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и
застрояване /ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 87374.532.141,
87374.532.142, 87374.532.143 и 87374.532.144 по кадастрална карта на гр. Ямбол“

Д Е К Л А Р И Р А М:
1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец,
юридическо лице с нестопанска цел - вярното се подчертава):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)
изразявам
съгласието
да
участваме
като
подизпълнител
на
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(наименование на участника в поръчката, на който лицето е подизпълнител)
при изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изработване на Подробен
устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлени
имоти
с
идентификатори
87374.532.141,
87374.532.142,
87374.532.143
и
87374.532.144 по кадастрална карта на гр. Ямбол“
2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:……………………………..................
......................................................................................................................................
(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат
изпълнени от подизпълнителя)
......................................................................................................................................
3. Заявяваме, че отговаряме на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от
поръчката, който ще изпълняваме, и не са налице основанията за отстраняване от настоящата
поръчка, като прилагаме, необходимите документи.
3. Запознати сме с разпоредбата на чл.101, ал.9 от Закона за обществените поръчки, че
заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник,
нямаме право да се явим като участник в горепосочената поръчка и да представим
самостоятелна оферта.
Дата:
Име и фамилия:
Подпис:
Забележка: Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че
подизпълнители. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че са повече от един.

ще

ползва

Образец № 9
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и
застрояване /ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 87374.532.141,
87374.532.142, 87374.532.143 и 87374.532.144 по кадастрална карта на гр. Ямбол
1. Възложител: Възложител, по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е
Кметът на Община Ямбол, ЕИК 000970496, със седалище гр.Ямбол, ул. "Г.С.Раковски" №7.
2. Цел за изработване на ПУП-ПРЗ.
Изработването на ПУП - ПРЗ следва да се извърши на основание чл.124а, ал.2 и във
връзка с чл. 104, ал. 1 от ЗУТ, за поземлени имоти с идентификатори 87374.532.141,
87374.532.142, 87374.532.143 и 87374.532.144 по кадастрална карта на гр. Ямбол.
3. Устройствена и правна основа.
Проектът да се изработи в съответствие с действащата Кадастрална карта на гр.Ямбол,
подробния устройствен план на Първи жилищен район, одобрен със заповед № I-А630/02.08.1994г. и ОУП одобрен с Протокол №10, Решение №10, т.6 от заседание на
Общински Съвет - Ямбол, проведено на 30.06.2016 г.
В действащия подробен устройствен план на първи жилищен район, одобрен със заповед
№ I-А-630/02.08.1994г., за имотите предмет на разработката е отреден УПИ III в кв. 42 с
изчертана частична улична регулация, която не е затворена. По тази причина следва да се
изработи ПУП – ПРЗ на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ.
Съгласно действащия общ устройствен план на община Ямбол, ПИ с идентификатор
87374.532.142 попада в устройствена зона за обществено – обслужващи дейности, а ПИ с
идентификатори 87374.532.141, 87374.532.143 и 87374.532.144 попадат в смесена
многофункционална устройствена зона с преобладаващи обществени функции.
Общата площ на имотите е приблизително 80 дка.
4. Съществуващо положение.
Имотите, предмет на разработката, са предоставени за управление на „Музей на бойната
слава“ ЕИК 176397413, с адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Стара планина“ №1. Между
четирите поземлени имота няма приложени вътрешни кадастрални граници, съответстващи на
поземлените имоти. Преди прехвърлянето на собствеността от Министерство на отбраната на
община Ямбол, тези имоти са били казарма и военни поделения, като територията е била
благоустроена и с изградена инженерна инфраструктура. Към момента част от сградния фонд
е полуразрушен и е необходимо да се реконструира или да бъде премахнат.
С решението за създаване на музея от Министерството на отбраната първоначално е
предоставен имот 87374.532.142 със съществуващите сгради в него. С протокол с вх.
№74/03.11.2016 г. за фактическо предаване на имот – Публична общинска собственост,
комисия от Община Ямбол е предала на Музей на бойната слава останалите три имота.
След извършена проверка от комисия относно годността на сгради в имоти с
идентификатори 87374.532.141, 87374.532.143 и 87374.532.144 за констатиране на
състоянието сгради с идентификатори 87374.532.141.1, 87374.532.141.3, 87374.532.141.4,
87374.532.141.8, 87374.532.141.9, 87374.532.141.16, 87374.532.141.17, 87374.532.141.21,
87374.532.141.14, 87374.532.143.3,
87374.532.143.5, 87374.532.143.6, 87374.532.143.7,

87374.532.143.8, 87374.532.144.1, 87374.532.144.3, 87374.532.144.7, 87374.532.144.8 и
87374.532.144.9 са определени като негодни, не могат да бъдат ремонтирани и следва да не
се запазват.
Музеят на бойната слава е общински специализиран музей, юридическо лице,
второстепенен разпоредител с бюджет от Община Ямбол. Създаден е с Решение на Общински
съвет Ямбол на 28.07.2010 г. С Удостоверение №88(1000/09.10.2013 г.) на Министъра на
културата е регистриран като културна организация в регистъра на Министерството на
културата. С Удостоверение № У-60/10.05.2016 г. на Министъра на културата музеят е
включен в регистъра на музеите. През 2017 г. е включен в регистъра на 100-те национални
туристически обекта, под номер 99Б. Музеят е открит официално на 9 май 2013 г.
За територията е изработена специализирана карта /Топографски план/ и проект за
изменение на КККР, за което е издадена заповед за изменение на КККР № 18-918130.11.2017 г. на началник на СГКК - Ямбол.
5. Изисквания към ПУП - План за регулация и застрояване.
Целта за изработването на ПУП-ПРЗ е да се обединят четири поземлени имота в един
урегулиран имот, като се цели подготовка на територията за реализиране на инвестиционни
проекти, относно развитие на Музея на бойната слава, като територията се използва по –
пълноценно и ефикасно.
С ПУП – ПР да се обособи един урегулиран поземлен имот /УПИ/ III с отреждане „За музей
на бойната слава и обществено–обслужващи дейности“ в кв. 42, като външните регулационни
линии на новообразувания УПИ да съвпаднат с външните по отношение на улиците имотни
граници на ПИ 87374.532.141, 87374.532.142, 87374.532.143 и 87374.532.144 по кадастрална
карта на гр. Ямбол.
С плана за застрояване /ПУП - ПЗ/ за новообразувания УПИ III „За музей на бойната слава
и обществено – обслужващи дейности“ да се предвиди застрояване с ограничителни линии и
запазване на съществуващите сгради, които не са предвидени за събаряне. С плана за
застрояване да се заложат следните градоустройствени показатели: височина на сградите –
до 15м., височина на съоръжения – до 30 м., Кинт–до 3, Пзастр–до 50 %., П усв.–до70%,
Позел.- мин.30%.
6. Обем и съдържание.
Обемът и съдържанието на подробния устройствен план да бъдат съобразени с
изискванията на Наредба 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове,
Закон за устройство на територията, Закон за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/, Наредба
№7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени
зони.
Проектът за ПУП – ПРЗ следва да бъде предаден в три комплекта – 1 бр. на
недеформируема прозрачна основа, 1 бр. на хартия и 1 бр. в цифров вид на CD и да съдържа:
1. Обяснителни записки
2. ПУП - План регулация придружен с координатен регистър.
3. ПУП - План за застрояване.
4. Специализирани план - схеми Ел./слаботокови и силнотокови/ и ВиК.

Приложение № 1.
Проект на договор
ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка за услуги
№ [попълва се номер, определен от Възложителя]

Днес, ………………….. 2020 г., в гр. Ямбол, между:
ОБЩИНА ЯМБОЛ, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7, код по БУЛСТАТ
000970496, представлявана от …………………………, наричан по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една
страна,
и
………………………………, със седалище и адрес на управление: ………………………………,
БУЛСТАТ/ЕИК…………………,
представлявано
от
….……………………,
в
качеството
му
на
……………………………….., наричано по-нататък „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно
„Страна“;
на основание чл. 194, ал. 1 във връзка с чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП) и съгласно протокол от работата на комисията, утвърден на
……………………2020 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка по реда
на глава 26 от ЗОП „чрез събиране на оферти с обява” с предмет: „Изработване на
Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за
поземлени имоти с идентификатори 87374.532.141, 87374.532.142, 87374.532.143 и
87374.532.144 по кадастрална карта на гр. Ямбол“
се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу
възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги: „Изработване на
Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за
поземлени имоти с идентификатори 87374.532.141, 87374.532.142, 87374.532.143 и
87374.532.144 по кадастрална карта на гр. Ямбол“, наричани за краткост „Услугите“.
(2) Изпълнението на услугите включва: Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 87374.532.141,
87374.532.142, 87374.532.143 и 87374.532.144 по кадастрална карта на гр. Ямбол
Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с Техническата
спецификация, Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи
съответно Приложения №№ [1, 2 и 3] към този Договор („Приложенията“) и представляващи
неразделна част от него.
Чл. 3. В срок до 7 (седем) 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. 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.
СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 4. Договорът влиза в сила на ……………….. 2020 г., на датата на която е регистриран в
деловодната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се поставя на всички екземпляри на Договора.
Чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на Услугата е …………….. /словом/ календарни дни.
(2) Срокът по ал.1 започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо от
Възложителя.
Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е гр.Ямбол, Община Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ №
7.
ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.
Чл. 7. (1) Общата цена за изпълнение на услугите е в размер на ……… (…………………………) лева
без ДДС и ……… (…………) лева с ДДС.
(2) В стойността са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугата,
включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете
на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението и за неговите подизпълнители,
ако има такива, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други
разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Посочената стойност, е крайна за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на
промяна, освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с
разпоредбите на ЗОП.
Чл. 8. (1) Плащанията по чл. 7 се извършва по следната банкова сметка с титуляр
Изпълнителя:
BIC:
IBAN:
БАНКА:
(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи
промени по ал. 1 в срок от 7 (седем) дни, считано от момента на промяната. В случай че
Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно
извършени.
Чл. 9. (1). Плащането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 7 се извършва по следния начин:
а) авансово плащане в размер на 20 % от сумата по чл.7, ал.1 или ……… (…………………………)
лева без ДДС и ……… (…………) лева с ДДС. Авансовото плащане се извършва в срок от 5
календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
след представяне на оригинална фактура;
б) окончателно плащане – в размер на 80 % от сумата по чл.7, ал.1 или ………
(…………………………) лева без ДДС и ……… (…………) лева с ДДС. Окончателното плащане се
извършва в срок от 14 календарни дни, след приключване на всички дейности, подписването
на приемо-предавателен протокол по чл.16, ал.2 от Договора за окончателно приемане на
изпълнението и издаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на данъчна
фактура за дължимата сума.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 10. 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.
Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 – 9 от договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на
задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни,
пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в
Договора;
2. Да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП;
3. Да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор;
4. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители в срок от 7 /седем/ 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 11 ЗОП (ако е приложимо).
5. Да изпълни поръчката качествено и в съответствие с предложеното в офертата му,
включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия договор;
6. Да изработи Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за
поземлени имоти с идентификатори 87374.532.141, 87374.532.142, 87374.532.143 и
87374.532.144 по кадастрална карта на гр. Ямбол в съответствие с техническата
спецификация на поръчката и с действащата нормативна уредба.
Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да упражнява лично или чрез упълномощено лице цялостен контрол върху дейността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор, без това да нарушава оперативната самостоятелност на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. Да извършва проверки на документите, качеството, количествата, стадиите на изпълнение,
техническите параметри и други, свързани с изпълнението на настоящия договор.
3. При констатирано неизпълнение и/или нарушение на задълженията по договора,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска замяна на член от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с друго
лице, отговарящо на съответните изисквания.
4. Да откаже да приеме обекта или части от него, ако открие съществени недостатъци.
5. Да откаже да заплати изцяло или отчасти цената по настоящия договор, ако
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил пълно и точно предмета на договора. Това право отпада
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстрани за своя сметка недостатъците на своята работа в даден му от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подходящ срок.
6. Да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнители.
7. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие
с техническата спецификация и с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да приеме изпълнението на Услугата, когато отговаря на договореното, по реда и при
условията на този Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в
този Договор;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за
извършването на Услугата, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или
ограничения съгласно приложимото право;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл.
29 от Договора;
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор,
включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора,
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това.
ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 15. (1) Приемането на изработения ПУП-ПРЗ се извършва с подписване на двустранен
приемо-предавателен протокол.

(2) Изпълнителят предава на Възложителя изработения от него ПУП-ПРЗ за имотите в три
комплекта – 1 бр. на недеформируема прозрачна основа, 1 бр. на хартиен носител и 1 бр. в
цифров вид на CD.
(3) В 10 (десет) –дневен срок от подписване на протокола за приемане на работата,
Възложителят може да направи писмени възражения по проекта и да покани Изпълнителя за
съвместно разглеждане и обсъждане на забележките/нередовностите.
(4) Изпълнителят е длъжен да отстранява забележките/нередовностите по предадения ПУППРЗ, включително получените от експлоатационните дружества, в срок до 10 (десет)
календарни дни след получаването им в писмен вид от Възложителя.
(5) След отстраняване на всички забележки/нередовности от страна на Изпълнителя,
страните по настоящия договор подписват окончателен приемо-предавателен протокол за
приемане на разработката.
Чл.16 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. Да поиска преработване и/или допълване на проекта за ПУП-ПРЗ, в определен от него
срок, като в такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Когато бъдат установени
несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на
недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Да откаже да приеме изпълнението в случай, че констатираните недостатъци са от такова
естество, че резултатът от изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Окончателното приемане на услугите по този договор се извършва с подписване на
окончателен приемо-предавателен протокол, подписан от Страните след приемането на ПУППРЗ от Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и съгласуването му с
всички заинтересовани страни и ведомства. В случай, че към този момент бъдат констатирани
недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния приемо предавателен протокол, и
се определя подходящ срок за отстраняването им или налагането на санкция, съгласно чл.1921 от Договора.
Чл. 17. Всяка от страните носи имуществена отговорност за нанесените щети или
пропуснатите ползи, резултат на виновно, лошо, забавено или неизпълнено задължение по
този договор.
Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за причинените щети или забавени срокове по
причини, независещи от него.
САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 19. (1) При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения,
Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер от 30 % (тридесет на сто) от
цената на договора и възстановява полученото авансово плащане.
(2) При частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят
заплаща неустойка на Възложителя, в размер от 30 % (тридесет на сто) от стойността на
неизпълнената част от договора.
(3) При некачествено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят
заплаща неустойка на Възложителя, в размер от 30 % (тридесет на сто) от стойността на
некачествено извършените работи.
(4) При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят
дължи неустойка на Възложителя, в размер от 0,5 % /нула цяло и пет на сто/ от стойността на
договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет на сто) от цената на
договора.
(5) Възложителят има право да удържи предявената неустойка от плащането по договора.
Чл. 20. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна
дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата
спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 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 на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право
да прекрати договора.
Чл. 21. 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.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 22. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на срока по чл. 5 от 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 7 (седем) 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 ЗИФОДРЮПДРСЛ.
(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 всяка от Страните.
Чл. 23. (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. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на която и да е от Услугите в срок до 3
(три) работни дни;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на
поръчката, Техническата спецификация и Техническото предложение.
(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. 24. 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. 25. 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 предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито
може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, 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. 26. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 27. (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.
Спазване на приложими норми
Чл. 28. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители /ако е
приложимо/ е длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове,
разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,
всички приложими 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.
Конфиденциалност
Чл. 29. (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, 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;
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.
Публични изявления
Чл. 30. 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
Услугите, 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.

Авторски права
Чл. 31. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право
и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви
други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на
Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали
на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху
изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат
обект на авторско право.
(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и
използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този
Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи
възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:
1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата
функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито
права са нарушени.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от
страна на трети лица в срок до 7 (седем) дни от узнаването им. В случай, че трети лица
предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички
щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за
нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и
пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на
трети лица.
Прехвърляне на права и задължения
Чл. 32. 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.
Изменения
Чл. 33. 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.
Непреодолима сила
Чл. 34. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по
смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. [Страните се съгласяват, че за непреодолима
сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от
тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите
с Договора задължения.]
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми
писмено другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към
уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за
настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това
обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на
неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата
Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част
от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.
(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за
изпълнение на Договора.
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
Нищожност на отделни клаузи
Чл. 35. 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.
Уведомления
Чл. 36. (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) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: ………………………………………….
Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: ………………….
Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….
(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони
и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в
срок до 7 (седем) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение
всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе
адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.
(5)
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 7 (седем) дни от
вписването ѝ в съответния регистър.
Език
Чл. 37. (1) Този Договор се сключва на български език.

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи,
свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и
при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [или негови представители или служители], са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложимо право
Чл. 38. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или
свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат
подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.
Разрешаване на спорове
Чл. 39. 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.
Екземпляри
Чл. 40. Този Договор се състои от …. (……) страници и е изготвен и подписан в 3 (три)
еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изълнителя.
Приложения:
Чл. 41. Към този
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 5
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
– Техническа спецификация;
– Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
– Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
– Гаранция за изпълнение.
ИЗПЪЛНИТЕЛ:

