
Образец № 1 

 

 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА,  

СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА 

 

 Съдържание 

Вид на 

документа 

(копие или 

оригинал) 

1.   

2.   

3.    

4.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Дата, ..............................                                        ИМЕ, ПОДПИС: ...................................... 



Образец № 2 

                                        ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА 

     
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ  И ГОСПОДА, 

 

Предоставяме на вашето внимание следното: 

1. …………………………………………………………………………… 
(Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или 

друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 

участникът е установен) 

2. Административни сведения: 

 

2.1. Наименование на участника: ........................................................................... 

 

2.2. Данни за контакт:  

Адрес: .......................................................................................................................... 

Телефон: ...................................................... 

Факс: ............................................................ 

Е-mail: .......................................................... 

 

3.Лице, представляващо участника: ......................................................................... 
                                                                      (трите имена) 

........................................................................................................................................... 
(данни по документ за самоличност) 

........................................................................................................................................... 
(длъжност) 

3.1 Лице за контакти: ................................................................................................... 
(трите имена) 

................................................................................................................................ 
(длъжност) 

Телефон/факс/ е-mail: .................................................................................................. 

 

4. Обслужваща банка: ................................................................................................ 
(наименование на обслужващата банка) 

........................................................................................................................................... 
(адрес на банката) 

........................................................................................................................................... 
(I B A N  сметка, B I C код на банката) 

   Титуляр на сметката: 

................................................................................................... 

 

 

 

 

 

Дата, ............................                                              

 

ИМЕ, ПОДПИС: ....................... 



Образец № 3 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

за приемане на условията в проекта на договор 

 

 

Долуподписаният/-ната/  ............................................................................................, 

  

с ЕГН ..............................., в качеството ми на ............................................................... 
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. 

изпълнителен директор, управител или др.) 

 

на ........…………………………………………………………………..........………….., 
(посочва се наименованието на участника) 

 

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: 

…………………………………………...........................................................................  

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 

 

Запознат съм и приемам условията в проекта на договора в настоящата 

обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз на 

ученици до 16 годишна възраст и на деца, подлежащи на задължително 

обучение през учебната 2016/2017 година по утвърдени маршрутни 

разписания“ ,   
 

 

 

 

Дата,…………………..г.                            

 

 

ДЕКЛАРАТОР: ……….……………… 

 

 

Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват 

участника.  

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 



Образец № 4 

 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

За почтеност и безпристрастност 

 

Подписаният/ата ……………………………………………………………………….. 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност …………………………………………………… 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ………………………………………………………………………. 

(длъжност) 

на ………………………………………………………………………………………… 

(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ …………………………………………………………………….…, 

при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на 

специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст и на деца, подлежащи на 

задължително обучение през учебната 2016/2017 година по утвърдени маршрутни 

разписания“ ,   
 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че : 

1. Аз (когато участникът е физическо лице) / Представляваната от мен компания и нейните 

служителите    (подчертава се вярното) 

 при участието в обществената поръчка и изпълнението на договора: 

1. Ще се спазват правилата за почтеност и безпристрастност. 

2. Ще се спазват правилата за антикорупционно поведение. 

3. Няма да се предприемат действия, нарушаващи правилата за лоялна конкуренция 

4. Ще се осигури достъп до документи свързани с участието в обществената поръчка и 

изпълнението на договора (в случай че бъда избран за изпълнител). 

 

 

 

дата       Декларатор:  

(дата на подписване)                                                                     (подпис и печат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец № 5 

 

 
ДО 

СОУ«Св. Климент Охридски»  

гр.Ямбол, ул.”Стефан Караджа” № 72 

 

ОТ 
Наименование на участника:  

Правно-организационна форма на 

участника: 

 

Седалище по регистрация:  

ЕИК:  

Пълен адрес за кореспонденция:  

Тел, факс, e-mail  

Лице за контакти:  

Банка, BIC и IBAN на сметката на 

участника 

 

  

О Ф Е Р Т А 

 

за 

 участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП – обява за събиране на 

оферти, с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна 

възраст и на деца, подлежащи на задължително обучение през учебната 2016/2017 г. по 

утвърдени маршрутни разписания” по обособена/и позиция/и 

…………………………………………………..……......................................... 

....................................................................................................................................................... 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

 

С настоящото представям оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с посочения по-горе предмет. 

 

Декларирам от името на представлявания от мен участник, че: 

 

1. Сме запознати с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката, както и с 

документацията за участие.  

2. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

3. Ще спазваме условията за участие в процедурата. 

4. Ще спазваме всички условия и всички действащи технически норми и стандарти, 

които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде 

възложена. 

5. Няма да разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани 

с поръчката, станали ни известни във връзка участието в процедурата. 

6. Сме съгласни да се придържамe към това предложение и същото да бъде валидно за 

срок от ...................................... календарни дни след датата, определена за краен срок 

за получаване на офертите. 



7. Ще  изпълним поръчката в съответствие с приложените към настоящата и неразделна 

част от нея „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” и „Ценово 

предложение”, ведно с приложенията към тях. 

8. Лицето, което има представителна власт да представлява участника в процедурата и 

да подпише договора за възлагане на обществената поръчка е 

_______________________________________________________________________ 

[посочване на трите имена], в качеството му на 

__________І___________________________________________________________ 

[посочване на качеството на лицето с представителна власт - управител, 

изпълнителен директор, пълномощник и т.н.]. Представителната власт на лицето се 

удостоверява с ________________________ [посочване на документа], който е 

приложен към тази оферта. 

 

Неразделна част от настоящата оферта са всички документи – образци, включени в   

документацията за участие в обществената поръчка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: ....................    Подпис и печат на Участника:…….................................………… 

            ...................................................... 

                  (име и фамилия) 

 

..................................................................... 

  (качество на представляващия участника) 
                         

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец № 6 

 

 
ДО 

СОУ „Св. Климент Охридски” 

ул.”Стефан Караджа” № 72 

гр.Ямбол  

 

ОТ 

………………………… 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

за избор на изпълнител чрез събиране на оферти по реда на Глава двадесет и 

шеста, на основание чл. 186, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП за услуга с предмет: 

„Извършване на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст и на деца, 

подлежащи на задължително обучение през учебната 2016/2017 година по утвърдени 

маршрутни разписания“,  по обособена позиция  

.......................................................................................................................................................       
(посочете № и име на обособената позиция, за която е настоящото ценово предложение) 

   

             УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

След като се запознахме с обявлението и документацията за участие, вкл. всички 

образци и условията на договора, получаването на които потвърждаваме с настоящото, 

правим следното ценово предложение: 

 

1. Цена без ДДС.............................словом/............................................../ лв/км.  
2. Посочените от нас цени са окончателни и не подлежат на промяна за срока 

на действие на договора. 
 

 Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде............... дни, считано от 

крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде 

прието по всяко време преди изтичане на горния срок.    

 

 

 

Дата .....................                                                        Подпис: ................................                                                                                                                   

                                                                                                  име, длъжност, печат 

 

 

Забележка: При изготвяне на ценовото предложение участникът следва да се 

съобрази с нормативите за цена на километър общ пробег за автомобили до 20 места и 

автомобили до 50 места по реда на Наредба № 2 от 31.03.2006 г. и заповед на министъра на 

образованието и науката, действащи към датата на офериране. 
Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, той представя ценовото си 

предложение за всяка от позициите поотделно. 

Участникът поставя ценовото си предложение за всяка обособена позиция в отделен плик с 

надпис „Ценово предложение”, върху който посочва за коя позиция се отнася.  

 

 



Образец № 7 

 
ДО 

СОУ «Св.Климент Охридски» 

УЛ. „СТЕФАН КАРАДЖА“ № 72 

ГР. ЯМБОЛ  

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

от .................................................................................................................................................. 

                                              адрес / седалище и адрес на управление 

....................................................................................................................................................... 

......................................................, ЕИК по Булстат …….........................................................,  

представляван/о от ..................................................................................................................., 

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : 

„Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на деца, 

подлежащи на задължително обучение през учебната 2016/2017 г. по утвърдени 

маршрутни разписания” по обособена/и позиция/и  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 (посочете № и име на обособената позиция, за която е настоящото  предложение за изпълнение) 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

1. С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчка с 

предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на 

деца, подлежащи на задължително обучение през учебната 2016/2017 г. по утвърдени 

маршрутни разписания”  

 

2. След като се запознахме с обявлението и документацията за участие, включително 

всички образци и условията на договора, получаването на които потвърждаваме с 

настоящото, и правим следните предложения: 

 

ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ:..................................................................................................................... 

                         (посочете № и име на обособената позиция, за която участвате) 

 

Забележка  В образец № 7 се попълват данни само за тази обособена позиция, за която е 

направено настоящото Предложение за изпълнение. Когато участник подава оферта за повече 

от една обособена позиция, той представя предложението си за всяка от позициите 

поотделно.Участникът поставя предложението си за всяка обособена позиция в отделен плик № 

2, върху който посочва за коя позиция се отнася. 

Техническите възможности на фирмата за посочената позиция са следните:  

 

1.  Автобуси по позицията 

1.1. Основен - /марка, модел, регистрационен номер и брой места/.................. 

....................................................................................................................... 

1.2. Резервен - /марка, модел, регистрационен номер и брой 

места/.................................................................................................................... 



2. Възраст на превозните средства: 

2.1. Основен – година на производство ................................. 

2.2. Резервен – година на производство ................................ 

3. Моментно състояния на превозното средство : 

3.1. Външен вид 

3.1.1. Основен автобус               добър                     незадоволителен  

3.1.2. Резервен автобус              добър                     незадоволителен 

/подчертайте вярното/ 

 

3.2. Изправно осветление в салона: 

Основен автобус          да / не          Резервен автобус   да / не 

                          /обградете вярното/ 

3.2.Наличие на пердета 

Основен автобус  да / не                  Резервен автобус   да / не 

                           /обградете вярното/ 

3.4. Здрава тапицерия 

Основен автобус   да / не                 Резервен автобус   да / не 

                          /обградете вярното/ 

3.5. Здрава подова настилка  

Основен автобус  да / не                  Резервен автобус  да / не 

                         /обградете вярното/ 

3.6. Наличие на климатик  

Основен автобус  да / не                   Резервен автобус   да / не  

                        /обградете вярното/ 

 

4. Собственост на превозните средства 

4.1. Основен автобус: 

Собствен   да / не           под наем  да/не        лизинг   да / не 

            /обградете вярното/ 

4.2. Резервен автобус 

Собствен   да / не           под наем   да/не       лизинг   да / не 

                                     /обградете вярното/ 

 

5.1. Наличие на ремонтно – сервизна база  

       Собствена   да / не      /обградете вярното/ 

 

          5.2. Наета  да / не    /обградете вярното/ 

 

 

5. Наличие на гаражна база 

          6.1. Собствена  да / не      /обградете вярното/ 

 

     6.2. Наета  да / не       /обградете вярното/ 

 

7. Застраховки „Гражданска отговорност на МПС” № /дата/валидна до ................ 

 

      7.1.Основен автобус .................................................................................. 

 

      7.2.Резервен автобус ................................................................................. 

 



     8.Застраховка „Злополука на пътниците”  №/дата/валидна до ................... 

 

     8.1.Основен автобус .................................................................................. 

 

     8.2.Резервен автобус ................................................................................. 

 

9. Предложените от мен автобуси по обособената позиция отговарят на изискванията на 

Наредба № 33 от 03 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на 

територията на Репулблика България и Наредба № Н-32 от 16 декември 2011 г. за 

периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства. 

                                              да /не       /обградете вярното/ 
 

10. Съгласни сме срокът за изпълнение на услугата да е от 16.09.2016 година до 15.06.2017 

година.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата .....................                                        Подпис: .................................................                                                                                                                   

                                                                                           име, длъжност, печат 

 

 

 

 

 

 

 

  



Образец № 8 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
За отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от  

Закона за обществените поръчки 

 

 

Долуподписаният /-ната/ …………………………………………………………..….., с лична 

карта № …………………………, издаденa на …………………….. от ………………….., с ЕГН 

……………, в качеството ми на …………........(посочете длъжността) 

на………..........................(посочете наименованието на участник) в обществена поръчка с 

предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст и на деца, 

подлежащи на задължително обучение през учебната 2016/2017 година по утвърдени 

маршрутни разписания“,   

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/бил съм реабилитиран /вярното се 

подчертава/, 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. Не съм осъден с влязла в сила присъда/бил съм реабилитиран /вярното се 

подчертава/, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава-членка или трета 

страна. 

 

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

 

 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя 

Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

  

 

 

             ……………………г.                      Декларатор: ………………………. 

          (дата на подписване)         (подпис и печат) 

 

 

 

 
 

 

Забележка: Декларацията се попълва съгласно изискванията на чл. 97, ал. 6 от ППЗОП, във 

връзка с чл. 40 от ППЗОП. 

 
 



Образец № 9 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
За отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от  

Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният /-ната/ …………………………………………………………..….., с лична 

карта № …………………………, издаденa на …………………….. от ………………….., с ЕГН 

……………, в качеството ми на …………........(посочете длъжността) 

на………..........................(посочете наименованието на участник) в обществена поръчка с 

предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст и на деца, 

подлежащи на задължително обучение през учебната 2016/2017 година по утвърдени 

маршрутни разписания“   

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

1. Участникът, който представлявам 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 и към общината по седалището на възложителя и 

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен*, или 

- има 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 участника, или аналогични 

задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или 

обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

- няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 

законодателството на държавата, в която е установен ( невярното се зачертава); 

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от ППЗОП 

3. Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно съдържание, 

свързан с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят участниците, 

(включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности 

и квалификация, когато е приложимо). 

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, 

свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, 

(включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности 

и квалификация, когато е приложимо) 

 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя 

Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

 

             ……………………г.                      Декларатор: ………………………. 

          (дата на подписване)         (подпис и печат) 

 

Забележка: Декларацията се подава от едно от лицата, които могат самостоятелно да 

представляват Участника, съгласно чл.40 от ППЗОП.  
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Образец № 10 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки  

 

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 на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с 

предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст и на деца, 

подлежащи на задължително обучение през учебната 2016/2017 година по утвърдени 

маршрутни разписания“ ,  

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

Участникът ………………………………………………………........(посочете 

наименованието на участника), който представлявам: 

 

1. при изпълнението на горецитираната обществена поръчка няма да използва / ще 

използва подизпълнители (ненужното се зачерква); 

 

2. подизпълнител/и ще бъде/бъдат ........................................... (изписват се 

наименованията на дружествата/лицата подизпълнители), които са запознати с предмета 

на поръчката и са дали съгласието си за участие в процедурата; 

 

3. вида на работите, които ще бъдат извършвани от подизпълнителите е, както следва: 

 

подизпълнител 1 ...................................... (изписва се наименованието на първия 

подизпълнител) ще изпълнява следните дейности: ………………………………………….. 

 

подизпълнител 2 ...................................... (изписва се наименованието на втория 

подизпълнител) ще изпълнява следните дейности: …………………………………………….. 

 

Попълнете горните данни колкото пъти е необходимо съобразно броя на 

подизпълнителите, които ще вземат участие. 

 

4.  дела на участие на всички подизпълнители при изпълнение на поръчката ще бъде 

общо ........... % от общата стойност на поръчката, в т.ч.: 

- участието на подизпълнител 1 ...................................... (изписва се наименованието на 

първия подизпълнител) ще бъде .............% от общата стойност на поръчката; 

- участието на подизпълнител 2 ............................................ (изписва се наименованието 

на втория подизпълнител) ще бъде ..................% от общата стойност на поръчката. 

 

Попълнете горните данни колкото пъти е необходимо съобразно броя на 

подизпълнителите, които ще вземат участие. 

 

5. Задължаваме се да отговаряме за действията, бездействията и работата на 

посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. 

 

 



Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 

данни. 

 
 

 

Забележка: Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по 

регистрация. В случай, че участник в процедурата е обединение декларацията се попълва от 

представляващия обединението. 

 

 

 

 

………………2016 г.   Декларатор: ……………………………… 
(дата на подписване)                                                                                  (подпис и печат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец № 11 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за съгласие за участие като подизпълнител 

 

 

Долуподписаният /-ната/ ...................................................................................., с лична карта № 

................................., издадена на ..................................от ......................................, с ЕГН 

......................................., в качеството ми на ................................(посочете длъжността) на 

.........................................................................(посочете дружеството, което представлявате) във 

връзка с обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Извършване на 

специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст и на деца, подлежащи на 

задължително обучение през учебната 2016/2017 година по утвърдени маршрутни 

разписания“ ,   

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

  

1. Ние, ........................................................................., сме съгласни да участваме като 
  (посочете лицето, което представлявате)  

подизпълнител на ........................................................................................... при изпълнение на  
   (посочете участника, чийто подизпълнител сте) 

горепосочената поръчка.   

  

2. Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право 

да участваме като самостоятелен участник в горепосочената процедура.  

 

3. Заявяваме, че отговаряме на съответните критерии за подбор съобразно вида и 

дела от поръчката, който ще изпълняваме. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

 

 

 

 

..........................2016 г.    Декларатор: ....................................... 
(дата на подписване)        (подпис и печат) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец № 12 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 66, ал. 2 от Закона за обществените поръчки 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от  

Закона за обществените поръчки 

 

 

Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………………., в качеството ми на 

…..………………………………………..(посочете длъжността) на 

.......................................................................... (точно наименование на подизпълнителя), който е 

включен в офертата на …………………… (посочете наименованието на участника) участник в 

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Извършване на 

специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст и на деца, подлежащи на 

задължително обучение през учебната 2016/2017 година по утвърдени маршрутни 

разписания“ ,   

  

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/бил съм реабилитиран /вярното се 

подчертава/, 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. Не съм осъден с влязла в сила присъда/бил съм реабилитиран /вярното се 

подчертава/, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава-членка или трета 

страна. 

 

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя 

Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им. 

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за 

деклариране на неверни данни. 

 

…………………2016 г.     Декларатор: ………………………......... 
(дата на подписване)            (подпис и печат) 

 

 

 

 

Забележка: Декларацията се попълва съгласно изискванията на чл. 97, ал. 6 от ППЗОП, във 

връзка с чл. 40 от ППЗОП. 

 

 

 

 

 



Образец № 13 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 66, ал. 2 от Закона за обществените поръчки 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от  

Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………………., в качеството ми на 

…..………………………………………..(посочете длъжността) на 

.......................................................................... (точно наименование на подизпълнителя), който е 

включен в офертата на …………………… (посочете наименованието на участника) участник в 

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Извършване на 

специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст и на деца, подлежащи на 

задължително обучение през учебната 2016/2017 година по утвърдени маршрутни 

разписания“ ,   

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Дружеството, което представлявам: 

- 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 и към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични 

задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен, или 

- има 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, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или 

обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила. 
(невярното се зачертава) 

 

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. 

 

3. Дружеството, което представлявам, не е представило документ с невярно 

съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или 

изпълнението на критериите за подбор. 

 

4. За дружеството, което представлявам не е установено, че не е предоставяло 

изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване 

или изпълнението на критериите за подбор. 

 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя 

Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им. 

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за деклариране 

на неверни данни. 

…………………2016 г.     Декларатор: ………………………......... 
(дата на подписване)            (подпис и печат) 

 

Забележка: При деклариране на обстоятелствата следва да бъдат спазени изискванията 

на чл. 97, ал. 6, изр. второ от ППЗОП 
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Образец № 14 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 47, ал. 3  от Закона за обществените поръчки  

     

Долуподписаният/-ната/ ...........................................................................................,   

в качеството ми на ..................................................................................................... 

                                                            (посочете длъжността) 

 на .................................................................................ЕИК ......................................................, 

      (посочете фирмата на участника)  

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване 

на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на деца, подлежащи на 

задължително обучение през учебната 2016/2017 г. по утвърдени маршрутни 

разписания” по обособена/и позиция/и ……………………………………………………….. 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:  

 

При изготвянето на офертата на представлявания от мен участник са спазени изискванията за 

задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд, които са в сила в Рбългария. 

 

ЗАДЪЛЖАВАМ СЕ: 

 

При изпълнението на горепосочената обществена поръчка, ако същата ни бъде възложена, да 

спазваме изискванията за задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в РБългария. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

 

 

 

 

 

Дата: ....................                                    Декларатор: …….......…........……. 

                     (подпис и печат) 

 

 

 
Забележка: 

„Минимална цена на труд" е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като 

минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от 

Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. 

Допълнителна информация относно обстоятелствата, свързани със закрилата на заетостта, включително 

минималната цена на труда и условията на труд, може да бъде получена от Министерството на труда и 

социалната политика и създадените към него структури. 

Допълнителна информация относно обстоятелствата, свързани с данъци и осигуровки,може да бъде получена 

от Министерството на финансите и създадените към него структури. 

 

 

 

 

 

Образец № 15 



 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

 

във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с 

предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и 

на деца, подлежащи на задължително обучение през учебната 2016/2017 г. по утвърдени 

маршрутни разписания” 

Долуподписаният/-ната/  ............................................................................................, 

с ЕГН ..............................., в качеството ми на ............................................................... 

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. 

изпълнителен директор, управител или др.) 

на ………………………………………………………………..........……………………,  

(посочва се наименованието на участника) 

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: 

........................................................................................................................................... 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 
1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с 

(ненужното се зачертава) 

преференциален данъчен режим, а именно: ………………………………….…. 

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в  

(ненужното се зачертава) 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: ……………………… 

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. …… 

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици. 

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим. 

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, 

вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

Дата…………………..г.                                 ДЕКЛАРАТОР: ……………………  

                                                                                 (подпис) 

 

 

 



Образец № 16 
Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

по чл. 55, ал. 1 от ЗОП 

Подписаният  .......................................................................................................................  

(трите имена) 

л.к. № ............................................... издадена на  .............................................. год.  

от .............................. , град .............................................................................................................. 

адрес:  гр.........................................  община ............................................................. 

ул .............................................................. № ....... бл. № ............... , ап ............. , ет. .......... 

В качеството си на ......................................................................................................... ... 

(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на Съвета на 

директорите и др.) 

на ......................................................................................................................................  

(наименованието на участника/подизпълнителя - юридическо лице) 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Участникът, когото  представлявам  не е в открито производство по несъстоятелност. 

2. Участникът, когото представлявам не е сключил извънсъдебно споразумение с 

кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон. 

3. Дейността на участника, когото представлявам не е под разпореждане на съда. 

4. Участникът, когото представлявам не е преустановил дейността си. 

5. Не съм лишен от право да упражнявам търговска дейност или определена 

професия. 

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в 

декларираните по- горе обстоятелства в деня, следващ деня на настъпването им. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

 

 

Дата:……………. 

ДЕКЛАРАТОР:  ………………... 
                                          (подпис, печат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец № 17 



 

СПИСЪК 

на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, 

  

Подписаният/ата ......................................................................................................................... 

(трите имена) данни по документ за самоличност 

.......................................................................................................................................... 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ........................................................................................................................... 

(длъжност) 

на ....................................................................................................................................................... 

(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................................... - участник в обществена поръчка 

с предмет ……………………………………….., заявяваме, че през последните 3 (три) 

години считано до датата на подаване на нашата оферта сме изпълнили описаните по-долу 

услуги , еднакви или сходни с предмета на конкретната обществена поръчка, както следва: 

  
№ Предмет на 

изпълнената услуга и 

кратко описание 

Стойност/цена (без 

ДДС) и 

количество/брой/обем 

на изпълнената 

доставка/услуга 

Крайна дата на 

изпълнение на 

доставката/услугата 

Получател на 

доставката/ 

услугата 

     

     

     

     

     

 

 

 

 
 

  

В подкрепа на посочените в списъка услуги, изпълнени от нас, прилагаме следните 

доказателства /копия на договори, препоръки за добро изпълнение, референции/ 

1. ...................................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................................... 

 

 

Дата 

............................/ ............................/  

Име и 

фамилия 
.......................................................................................................................................... 

Подпис 

(и печат) 
 

 

 

 

 



Образец № 18 

 

СПИСЪК - ДЕКЛАРАЦИЯ 

за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на 

обществена поръчка по смисъла на чл.64, ал.1, т.9 от ЗОП 

 

Долуподписаният 

................................................................................................................................., 
(трите имена) 

адрес:............................................................................………………………………………… 

в качеството си на……….……….……………..................................………….…………… 
 (управител/изпълнителен директор или др.)  

на…………………………………………………........................…………………………… 

(наименованието на участника/подизпълнител) 

във връзка с участието в обществена поръчка за:„Извършване на специализиран превоз на 

ученици до 16-годишна възраст и на деца, подлежащи на задължително обучение през 

учебната 2016/2017 г. по утвърдени маршрутни разписания”  по обособена/и позиция/и  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

ДЕКЛАРИРАМ:                                    

при изпълнение на обществена поръчка с предмет: : „Извършване на специализиран 

превоз на ученици до 16-годишна възраст и на деца, подлежащи на задължително 

обучение през учебната 2016/2017 г. по утвърдени маршрутни разписания” ще ползвам 

следното техническо оборудване по обособена позиция: 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ___________________________________________” 

Вид, марка,  

модел на МПС 
Собствен/нает 

брой 

места 

 

Регистрац.  

номер 

Лиценз  

№/ дата     

Удостоверение 

към лиценз № 

      

      

      

      

 

 

Дата:________2016 г.                                 ДЕКЛАРАТОР:___________________                                                                

                                                                                                                    (подпис, печат) 
 

 

 

 



Образец № 19 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за незаетост на превозните средства 

 

        

Долуподписаният…………..…….……..........………….…………….….........................…,  

в качеството си на …………………………………………………….....…..........…...……,  

                                                     /длъжност/          

на............................................................................................................................................... 

                              /наименование на фирмата/                                                                                                  

със седалище и адрес на управление: гр./с./…….............................., обл. ………............, 

ул…..................……, ЕИК  …………..................….... 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

        че посочените в офертата ми като основно и резервно превозни средства, за 

обособена позиция №…………….., за времето посочено в маршрутното разписание на 

същата, няма да бъдат ангажирани за изпълнение на други дейности. 

 

 

        Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дата……………                                ДЕКЛАРАТОР: …………………… 

гр..……………                                                                                  /подпис и печат/ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец № 20 

 
СПИСЪК - Д Е К Л А Р А Ц И Я  

на собствена или наета ремонтно-сервизна база за обслужване и поддържане в 

изправност на автобусите 

 
Долуподписаният/-ната/…………………………….…………………………………….. ……….…………. 

в качеството ми на ……………………………………………………………………………(посочете 

длъжността) на ………………………………………………………………(посочете фирмата на 

участника) - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с 

предмет:„Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на 

деца, подлежащи на задължително обучение през учебната 2016/2017 г. по утвърдени 

маршрутни разписания” по обособена/и позиция/и..................................................................... 

посочвате обособената/обособените позиция/позиции за която/които участвате 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

Участникът, който представлявам, разполага за изпълнение на поръчката със следнaтa 

собствена или наета ремонтно-сервизна база за обслужване и поддържане в изправност на автобусите  

 
№ по ред Вид на обекта Местонахождение на обекта Собственост на обекта 

         собствен / нает 

1.    

2.    

    

    

    

 
Към настоящата декларация прилагам: ........................................................................... 

(копие от документ за собственост или копие от договор за наем на ремонтно-

сервизната база за обслужване и поддържане в изправност на автобусите) - изписва се 

точното наименование на документа, който се прилага. 

Декларирам, че за целия срок на договора представлявания от мен участник ще 

разпoлага със собствена или наета ремонтно-сервизна база за обслужване и поддържане в 

изправност на автобусите. 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

 

 
 
 
............................ г.                      Декларатор: ...............................  

(дата на подписване)                                                                                 /подпис и печат/ 

 
 
 
 
 
 
 
 



Образец № 21 

 
СПИСЪК - Д Е К Л А Р А Ц И Я 

*
 

на собствена или наета гаражна площ 

 

Долуподписаният/-ната/………………………………………………….……………………………………..  

в качеството ми на …………………………………………………………………………… (посочете 

длъжността) на ………………………………………………………………(посочете фирмата на 

участника) - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с 

предмет:„Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на 

деца, подлежащи на задължително обучение през учебната 2016/2017 г. по утвърдени 

маршрутни разписания” по обособена/и позиция/и................................................................. 

посочвате обособената/обособените позиция/позиции за която/които кандидатствате 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

Участникът, който представлявам, разполага за изпълнение на поръчката със следнaтa 

собствена или наета гаражна площ 

 
№ по ред Вид на обекта Местонахождение на обекта Собственост на обекта 

собствен / нает 

1.    

2.    

    

    

    

 

Към настоящата декларация прилагам: ........................................................................... 

/копие от документ за собственост или копие от договор за наем на гаражната площ / - 

изписва се точното наименование на документа, който се прилага. 
 

Декларирам, че посочените по-горе обекти ще бъдат на разпoложение на 

представлявания от мен участник за целия срок на договора. 

Декларирам, че за целия срок на договора представлявания от мен участник ще 

разпoлага със собствена или наета гаражна площ. 

 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

 

 

............................ г.                                                    Декларатор:............................  

(дата на подписване)                                                                                       /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

Образец № 22 

                                                           
 Настоящата декларация служи за доказване на техническите възможности на участника.   

 
 



СПИСЪК - ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

за квалификацията и опита на персонала, осъществяващ поръчката 

Долуподписаният ...................................................................................................................., 
(трите имена) 

гражданин на .......................................................................................................................... 
(трите имена) 

адрес: ……………………………………................................……………………………...... 

в качеството си на ................................................................................................................. 
 (управител/изпълнителен директор или др.)  

на……………………………………………………………........................………………...... 
(наименованието на участника/подизпълнител) 

във връзка с участието в обществена поръчка за: „Извършване на специализиран превоз 

на ученици до 16-годишна възраст и на деца, подлежащи на задължително обучение 

през учебната 2016/2017 г. по утвърдени маршрутни разписания” по обособена/и 

позиция/и.................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

ДЕКЛАРИРАМ: 

при изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз 

на ученици до 16-годишна възраст и на деца, подлежащи на задължително обучение 

през учебната 2016/2017 г. по утвърдени маршрутни разписания” ще ползвам следния 

персонал:  

 

Име, фамилия  

Длъжност, с 

която ще 

участва в 

изпълнениет

о на 

поръчката  

 

Образование   

 

Общ стаж по 

специалността 

Висше 

Диплом 

№/дата 

Средно 

Диплом  

№/дата 

Основно 

Диплом 

№/дата 

      

 

      

 

      

 

      

 

 

 

 

Дата:____________2016 г.                                       ДЕКЛАРАТОР:________________                                                                

                                                                                                                   (подпис, печат)                             

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец № 23 

 

ПРОЕКТ  

             Д О Г О В О Р 

 

№............./..........................2016 г. 

за изпълнение на обществена поръчка 

с предмет  «Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст 

и на деца, подлежащи на задължително обучение през учебната 2016/2017 година по 

утвърдени маршрутни разписания»    

 

 Днес, ........2016 година, в гр.Ямбол,  между : 
 1.СОУ“Св.Климент Охридски“, с адрес: гр.Ямбол, ул.“Стефан Караджа” № 72, с ЕИК 

000961480, представлявано от Гено Николов Стайков – директор и Стоян Георгиев – 

гл.счетоводител, наричани за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ  от една страна и  

 

 2…………………………………..............................................................., с адрес на 

управление……………………................................................................................... 

вписано в ...........................................окръжен съд ...................................регистър под № 

............................ дело №..........................партида №..........................том.................. 

………………………………, с банкова сметка ……………………. б. код ………………. при  

…………, ЕИК: по булстат  …………………, ИД № по ДДС ……………….., 

представляван(о) от  ……………………………………………...….. наричан за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, на основание чл. 112, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП), съгласно утвърден от Възложителя протокол № 

___/__________за избор на изпълнител се сключи този договор, с който страните по него се 

споразумяха за следното: 

 ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА   

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  приема да извършва на свой 

риск, при условията на настоящия договор и срещу възнаграждение поръчка с 

предмет: «Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и 

на деца, подлежащи на задължително обучение през учебната 2016/2017 година по 

утвърдени маршрутни разписания»     по обособена позиция №  ........  с Маршрут : 

……………………………………………………………… 

   (2)  Основен автобус марка ..........................  ДКН .................... и резервен 

автобус марка........................ДКН.........................и водач: ……………….……… /име, презиме 

и фамилия/ 

Чл. 2. Този договор се сключва на основание и при условията на проведена 

процедура по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП за възлагане на обществена 

поръчка за  специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст по 

утвърдена транспортна схема. 
 

ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 Чл.3. Срокът за изпълнение на настоящия договор е  една учебна година и 

започва да тече от 16.09.2016 година до 15.06.2017 г. година. По време на ваканциите 

на учениците и в неучебните дни не се осъществяват превози. 

 
 

 



IІІ. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

Чл. 4. (1) Цената за превоз на 1 км от маршрута от настоящия договор за всеки 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, се определя съгласно неговата оферта в качеството му на участник в 

процедурата по възлагане на обществена поръчка. 

 (2) Размерът на цената за 1 км превоз, не подлежи на промяна през времето на 

действие на настоящия договор. 

(3) При промяна с нормативен акт финансирането на безплатните превози на 

деца и ученици до 16 годишна възраст над пределните цени, предложените цени от 

Изпълнителя се коригират с коефициент.  Коефициентът се определя като 

съотношение между коригираните с нормативен акт пределни цени за километър общ 

пробег и пределните цени определени в Заповед на МОН. 

(4) Промяната се удостоверява с двустранно подписан Протокол, нeразделна 

част от настоящия договор. 

Чл. 5. Договорената обща стойност за позицията /маршрута/, съгласно 

представената ценова оферта /неразделна част от настоящия договор/, е 

........................................лв. без ДДС, ........................................... с ДДС. 
 Чл.6. (1) Финансирането на договора се осигурява от Централния бюджет с целеви 

средства, съгласно Наредба № 2 от 31 март 2006 г. за условията и реда за предоставяне на 

средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по 

автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории 

пътници,  

 (2) Разплащането с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще се извършва след представяне на 

необходимите документи от страна на изпълнителя посочени в чл. 7 от настоящия договор и 

след получаване на средствата от Министерството на финансите.  

 Чл.7 Основание за плащане са представени фактури от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

действително извършени превози на ученици, придружена от справка, утвърдена от 

директора на училището за действително изминати километри по дни на месеца, цена на 

един километър и стойност. 

 Чл.8. Всички плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  се извършват по банкова сметка 

посочена от него. 

 

 ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се задължава : 

     1. Да определя маршрута на превоза, местостоянките, спирките и часовете на 

тръгване и пристигане. 

    2.Да координира и следи за точното изпълнение на задълженията, поети от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предоставеният му за обслужване маршрут. 

    3. Да заплаща фактическото изпълнение на превоза. 

            4. Да възложи на директорите на учебни заведения да утвърдят график за 

дежурство и създадат организация по пътуването на учениците и децата по 

маршрутни направления на автобусите за специализиран превоз на ученици и деца. 

                5. Ежемесечно да подписва издадените от изпълнителя фактури за 

специализиран превоз на деца/ученици и справка за ежедневно изминатите 

километри. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава: 

1.Своевременно и безопасно да извозва учениците/децата до и от училището, 

съобразно заверените учебни програми за начало и край на учебния процес.  



2. Задължава се да не извършва едностранни промени в организацията на 

превозите влошаващи техните качество, надеждност и култура. 

3.Да извършва превозите, като осигури необходимия брой места в превозното 

средство, вкл.резервно превозно средство за извършване на превози по обявените с 

процедурата маршрути. 

 4.Да спазва Закона за автомобилните превози за извършване на обществен 

превоз на пътници и изискванията на чл.2, ал.1 от Наредба № 33 от 03.11.1999 година 

на Министерство на транспорта за обществен превоз на пътници и товари на 

територията на Република България.  

5.Задължава се да води и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробна финансова, 

техническа и друга икономическа документация, свързана с дейността описана в 

настоящия договор . 

6.Ежемесечно до 10-то число на месеца следващ отчетния представя справка на 

директора за реално изминати километри и фактура в счетоводството на училището. 

           7. Да съблюдава всички изисквания, свързани с безопасността на движението.     

             8. Да снабди превозваните ученици с карти по образец съгласно Приложение 

№ 10 към чл.62 от Наредба № 33 на МТ. 

           9. Да не извършва неразрешени от компетентните органи превози. 

           10. Да превозва ученици с автобуси посочени в  подадената оферта за участие в 

процедурата,спазвайки стриктно маршрута и часовете, местостоянките, началните, 

междинните и крайните спирки, посочени в маршрутното разписание, неразделна 

част от договора. 

           11.По време на работа автомобилите да се обозначават с табела с надпис 

„Специализиран превоз”. 

         12. Да съгласува маршрутното разписание с Областен отдел „Контролна дейност 

– ДАИ” и да представи необходимите документи при съгласуването. 
 

 VI. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

Чл. 15. Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно 

неизпълнение на задълженията по настоящия договор, ако това се явява следствие от 

появата на форсмажорни обстоятелства като: пожар, земетресение, наводнение и 

други събития, представляващи „непреодолима сила” по смисъла на Търговския закон 

и ако тези обстоятелства непосредствено са повлияли на изпълнението на настоящия 

договор. В тези случаи, срокът на изпълнение на задълженията по договора се 

измества със съответното време, в течение на което действат такива обстоятелства. 

Чл. 16. (1) В случаите на виновно неизпълнение /лошо - непълно, неточно или 

забавено изпълнение/ на задълженията на която и да е от страните по договора, 

неизправната страна дължи на изправната неустойка за всеки просрочен час, когато се 

измерва в часове или всеки просрочен ден, когато се измерва в дни в размер на 1 %, 

но не повече от 5 % от цената на договора, посочена в чл. 5. 

(2) В случай на прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на 

основание чл. 20, ал. 2 същият връща всички авансово преведени суми на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, пропорционално на неизвършената работа по договора в срок до 10 

дни от прекратяване на договора. 

Чл. 17. Изплащането на неустойката и възстановяването на авансовите суми по 

предходния член не лишава изправната страна от възможността да търси обезщетение 

за действително претърпените вреди и пропуснати ползи над уговорените размери на 

общо основание. 
 

 



VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 18. Договорът се прекратява с пълното /навременно, точно и цяло/ 

изпълнение на всички задължения на всяка от страните. 

Чл. 19. Преди изтичането на уговорените срокове договорът може да бъде 

прекратен по взаимно съгласие, изразено в писмена форма. 

 Чл. 20. (1) Договорът се прекратява с 30 /тридесет/ дневно писмено 

предизвестие, отправено от изправната страна в случаите на виновно неизпълнение на 

другата страна, ако в рамките на срока на предизвестието неизпълнението не е било 

отстранено.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора с 30 /тридесет/ 

дневно писмено предизвестие отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  без да дължи каквито и 

да е неустойки, пропуснати ползи и/или обещетения.  
 

VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

(Разделът се прилага само ако изпълнителят е декларирал в офертата си, че ще 

ползва подизпълнител/и) 

Чл. 21. (1) Сключването на договор за подизпълнение не освобождава 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на договора.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да:  

 1. сключва договор за подизпълнение с лице, което не отговаря на 

съответните критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще 

изпълнява, и за него не са налице предварително обявените от възложителя основания 

за отстраняване от поръчката;  

 2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, предмет на 

договора на лица, които не са ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ;  

 3. заменя посочен в офертата ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, освен в случайте на 

чл. 66, ал. 11 от ЗОП.  

 4. превъзлага една или повече от дейностите, които са включени в 

предмета на договора за подизпълнение.   

 (3) При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 

възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, 

ал. 11 от ЗОП. 

Чл. 22. (1) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение 

и/или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или допълнителното споразумение на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал. 2 и 

11 от ЗОП.  

(2) След сключване на настоящия договор и най-късно преди започване на 

изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за 

контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената 

информация в хода на изпълнението на поръчката. 

Чл. 23. (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, 

може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на 

подизпълнителя. 

(2) Разплащанията по ал. 1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от 

подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го 

предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му. 



(3) Към искането по ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да 

е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 1, когато искането 

за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на подизпълнителя, освен при отказ по 

ал. 4, в срок до 15 /петнадесет/ дни от приемане на работата по ал. 1, получаване на 

становището по ал. 3 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрението на издадена от 

подизпълнителя оригинална данъчна фактура. 

(6) Плащанията по настоящия договор ще се извършват по банков път в 

български лева по следната сметка на подизпълнителя: 

БАНКА: ……………………….; 

BIC:……………………………..; 

IBAN: …………………………...  

Чл. 24. (1) При сключването на договор с подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

1. приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от 

подизпълнителите; 

2. действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до 

неизпълнение на договора; 

3. при осъществяване на контролните си функции по договора 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и 

документацията на подизпълнителите. 

(2) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че подизпълнител не изпълнява 

възложените му дейности съгласно настоящия договор, той може незабавно да изиска 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сам да извърши тези работи. 
 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ 

Чл. 25. (1) Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора 

ще се решават от двете страни на добра воля с двустранни писмени споразумения по реда на 

ЗОП. 

(2) Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при или по повод 

изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, 

неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при 

невъзможност за постигане на съгласие, въпросът ще се отнася за решаване пред 

компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския 

процесуален кодекс. 

(3) За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на търговското и 

гражданското законодателство на Република България. 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра – по един за 

всяка от страните. 

 

 Този договор се сключи в три еднообразни оригинални екземпляра  един за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ . 

 

Неразделна част от договора са: 

1. Маршрутно разписание  

2. Предложение за изпълнение на поръчката 

3. Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

 

 



 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …………………            ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:………………… 

…………………........…                       Управител  на .......................................... 

Директор на СОУ «Св.Кл.Охридски»                                     / .....................................  / 

                                                                                                        гр. ..................................... 

Стоян Георгиев                                                                                              

Гл. счетоводител ……………… 

 

 

Адрес за коренспонденция:                                              Адрес за коренспонденция: 

гр.Ямбол                                                         ........................................... 

ул.”Стефан Караджа “ № 72                                                            ............................................. 

СОУ«Св.Кл.Охридски»                                                             ............................................. 

Тел.............................................. 

.............................................. 

Лице за контакт:                                                                  Лице за контакт: 

  
 


