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BG-Ямбол:  

Решение за откриване на процедура 

 

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка 
-- Извън списъка 

 

Решение номер 402 от дата 02.06.2020 г.  

 

І: Възложител 

Публичен 

I.1) Наименование и адрес  

Национален идентификационен No (ЕИК): 000961480 

BG343, СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, ул. Стефан Караджа № 72, За: Живка 

Димитрова-директор, България 8600, Ямбол, Тел.: 089 4442934, E-mail: soukoyambol@mail.bg, 

Факс: 046 664095 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес (URL): http://souko-yambol.eu. 

Адрес на профила на купувача (URL): http://souko-yambol.eu/profil-na-kupuvacha. 

I.2) Вид на възложителя 

Публичноправна организация 

I.3) Основна дейност 

Образование 

 

ІI: Откриване 

Откривам процедура 

за възлагане на обществена поръчка 

 

Поръчката е в областите отбрана и сигурност: 
НЕ 

ІI.1) Вид на процедурата 

Публично състезание 
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IІI: Правно основание 

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП 

 

IV: Поръчка 

IV.1) Наименование 

„Извършване на специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици 

от I до XII клас през учебната 2020/2021 година по утвърдени маршрутни разписания до СУ „Св. 

Климент Охридски" - с адрес: гр. Ямбол, ул. „Стефан Караджа” №72“, по 2 обособени позиции 

Обособена позиция № 1: "Специализиран превоз по обособена позиция 1" с маршрути: Маршрут 

1: СУ „Св. Климент Охридски" - с. Кукорево – с. Окоп - с. Ханово – с. Тенево – СУ „Св. Климент 

Охридски" – 138.6 км. в учебен ден. Маршрут 2: СУ „Св. Климент Охридски" – кв. „Каргон" - СУ 

„Св. Климент Охридски" – 33 км. в учебен ден. Маршрут 3: СУ „Св. Климент Охридски" – кв. 

„Аврен" - СУ „Св. Климент Охридски" – 20.4 км. в учебен ден. Обособена позиция № 

2:"Специализиран превоз по обособена позиция 2" с маршрути: Маршрут 1: СУ „Св. Климент 

Охридски" - с. Веселиново - с. Завой - СУ „Св. Климент Охридски" – 63 км. в учебен ден. 

Маршрут 2: СУ „Св. Климент Охридски" – с.Зимница - с.Чарда – СУ „Св. Климент Охридски" – 

111 км. в учебен ден. Маршрут 3: СУ „Св. Климент Охридски" – кв. „Г. Бенковски" - СУ „Св. 

Климент Охридски" – 24 км. в учебен ден. 

IV.2) Обект на поръчката  

Услуги 

ІV.3) Описание на предмета на поръчката 

Предметът на обществената поръчка включва извършването на специализиран транспорт по две 

обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: "Специализиран превоз по обособена 

позиция 1" с маршрути: Маршрут 1: СУ„Св. Климент Охридски" гр.Ямбол – с.Кукорево - 

с.Тенево - СУ„Св. Климент Охридски" гр.Ямбол - в 7.30 и 12.30 ч. – всеки учебен ден – 80 км на 

ден. Маршрут 2: СУ„Св. Климент Охридски" гр.Ямбол - с.Ханово - с.Окоп - СУ „Св. Климент 

Охридски" гр.Ямбол; в 7.30 и 12.30 ч. – всеки учебен ден – 60 км на ден. Маршрут 3: СУ„Св. 

Климент Охридски" гр.Ямбол - с.Стара река - с.Козарево - с.Окоп – с.Тенево - СУ„Св. Климент 

Охридски" гр.Ямбол; в 19.15 ч.- вторник, сряда и четвъртък – 51 км на ден. Маршрут 4: СУ„Св. 

Климент Охридски" гр.Ямбол - с.Кукорево- с.Окоп- с.Ханово- с.Тенево - СУ„Св. Климент 

Охридски" гр.Ямбол; в 18.30 ч. – понеделник и петък – 50 км на ден. Маршрут 5: СУ„Св. 

Климент Охридски" гр.Ямбол - с.Безмер - с.Кабиле- с.Дражево - СУ„Св. Климент Охридски" 

гр.Ямбол - само вторник вечер в 19.15 ч. – 36 км на ден ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 

"Специализиран превоз по обособена позиция 2" по следните маршрути: Маршрут 1: СУ „Св. 

Климент Охридски" гр.Ямбол - с. Веселиново - с. Завой - СУ„Св. Климент Охридски" гр.Ямбол – 

в 7.30 и 12.30 ч. всеки учебен ден; 44 км на ден. Маршрут 2: СУ „Св. Климент Охридски" 

гр.Ямбол – с.Зимница - с.Чарда – СУ„Св. Климент Охридски" гр.Ямбол – в 7.30 и 12.30 ч. всеки 

учебен ден; 74 км на ден. Маршрут 3: СУ„Св. Климент Охридски" гр.Ямбол – с.Веселиново - 

с.Завой - с.Зимница - с.Чарда – СУ„Св. Климент Охридски" гр.Ямбол – в 18.30 ч. всеки учебен 

ден; 47 км на ден. Маршрут 4: СУ„Св. Климент Охридски" гр.Ямбол - с.Веселиново - с.Завой - 



с.Зимница - с.Чарда – СУ„Св. Климент Охридски" гр.Ямбол – всеки вторник, сряда и четвъртък – 

на обяд в 13,15 часа и вечер в 19,15 часа; 94 км на ден. 

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда 

НЕ 

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства 

от ервопейските фондове и програми 
НЕ 

IV.6) Разделяне на обособени позиции 

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции 
ДА 

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката 

Стойност, без да се включва ДДС: 78429.9 BGN 

IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури 

НЕ 

V: Мотиви 

V.1) Мотиви за избора на процедура 

Видно от посочената прогнозна стойност за изпълнение на предмета на настоящата обществена 

поръчка - 78429.90 лв. без ДДС (седемдесет и осем хиляди четиристотин двадесет и девет лева и 

деветдесет стотинки), приложимият ред за възлагане е този регламентиран в чл. 20, ал. 2, т. 2 от 

ЗОП. Въз основа на гореизложеното, възлагането на дейността по тази поръчка се извършва по 

реда на процедура на публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП. 

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена 

поръчка или конкурс за проект, която е  
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: -- 

 

VI: Одобрявам 

обявлението за оповестяване откриването на процедура 

документацията 

 

VII: Допълнителна информация 

VII.1) Допълнителна информация 

Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, в случай че обединение бъде 

определено за изпълнител на обществената поръчка. Когато определеният изпълнител на 

настоящата обществена поръчка е неперсонифицирано обединение на физически и/или 

юридически лица, договорът за поръчка се скючва, след като изпълнителят представи пред 



вузложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по 

БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която 

обединението е установено. 

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване  

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 

02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 

Интернет адрес/и: 

URL: http://www.cpc.bg. 

VII.3) Подаване на жалби 

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби 
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП. 

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение 

03.06.2020 г.  

VIII: Възложител 

VIII.1) Трите имена 

Живка Атанасова Димитрова ..................................... 

VIII.2) Длъжност 

директор 
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