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ОДОБРИЛ: 

ЖИВКА ДИМИТРОВА 

ДИРЕКТОР НА СУ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“-ГР.ЯМБОЛ 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
 

В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С 

ПРЕДМЕТ: 

„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 две обособени 

позиции: 

"Специализиран превоз по обособена позиция 1" по следните маршрути : 

Маршрут 1:   СУ „Св. Климент Охридски"- Ямбол-Кукорево-Тенево- СУ „Св. Климент 

Охридски"Ямбол - в 7.30 и 12.30 ч. – всеки учебен ден – 80 км на ден 

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

Ямбол; в 7.30 и 12.30 ч. – всеки учебен ден – 60 км на ден  

Маршрут 3: СУ „Св. Климент Охридски" Ямбол -Стара река-Козарево-Окоп-Тенево- СУ „Св. 

Климент Охридски" Ямбол; в 19.15 ч.-вторник, сряда и четвъртък – 51 км на ден 

Маршрут 4: СУ „Св. Климент Охридски" Ямбол - Кукорево-Окоп-Ханово-Тенево- СУ „Св. 

Климент Охридски" Ямбол; в 18.30 ч. – понеделник и петък – 50 км на ден 

Маршрут 5: СУ „Св. Климент Охридски"-Безмер-Кабиле-Дражево- СУ „Св. Климент Охридски" - 

само вторник вечер  в 19.15 ч. – 36 км на ден 

"Специализиран превоз по обособена позиция 2"  по следните маршрути: 

Маршрут 1:   СУ „Св. Климент Охридски" Ямбол- с. Веселиново - с. Завой -  СУ „Св. Климент 

Охридски" Ямбол – в  7.30 и 12.30 ч. всеки учебен ден; 44 км на ден 

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

Охридски" Ямбол – в  7.30 и 12.30 ч. всеки учебен ден; 74 км на ден 

Маршрут 3:   СУ „Св. Климент Охридски" Ямбол-Веселиново-Завой-Зимница-Чарда –  СУ „Св. 

Климент Охридски" Ямбол – в  18.30 ч. всеки учебен ден; 47 км на ден 

Маршрут 4:  СУ „Св. Климент Охридски" Ямбол-Веселиново-Завой-Зимница-Чарда –  СУ „Св. 

Климент Охридски" Ямбол – всеки вторник, сряда и четвъртък – на обяд в 13,15 часа и вечер в 

19,15 часа; 94 км на ден 

                     
 

гр. ЯМБОЛ 

Юни 2020 г. 
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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

1 
Решение за откриване на процедурата по образец на Агенцията по 

обществени поръчки 

2 
Обявление за обществена поръчка по образец на Агенцията по обществени 

поръчки 

3 Техническа спецификация 

4     Указания за реда за провеждане на процедурата и подготовка на офертата 

5 Проект на договор - приложим за обособена позиция 1 и 2 

ОБРАЗЦИ 

Образец № 1 Опис на представените документи 

Образец № 2 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

Образец № 3 Декларация за съгласие за участие от подизпълнител/и 

Образец № 4 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на Възложителя 

Образец № 5 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 по чл.39, ал.З, т.1, буква „д“ от ППЗОП 

 
Образец № б Ценово предложение - приложим за обособена позиция 1 

Образец № 7 Ценово предложение - приложим за обособена позиция 2 

Образец № 8 
Декларация по чл.69, ал.1 и ал.2 от Закона за противодействие на корупцията 

и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) 

Образец № 9 Декларация по чл.59, ал.1, т.З от Закона за мерките срещу изпиране на пари 
/ЗМИП/ 

Образец № 10 Декларация по чл. 3, т, 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС 

Образец № 11 Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката 

Образец № 12 Декларация по чл.64, ал.1, т.9 от ЗОП за инструментите, съоръженията и 

техническото оборудване, с които участника ще разполага за изпълнение на 

обществената поръчка 
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за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

 

„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 две обособени позиции. 

 1. Обект на настоящата обществена поръчка е „УСЛУГА” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от 

ЗОП с 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“,  разделена на 2 обособени позиции /ОП/ и изминати маршрути в тях всеки 

учебен ден, както следва: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: "Специализиран превоз по обособена позиция 1" по следните 

маршрути /м/: 

м ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 РАЗСТОЯНИЕ.КМ. БР.КУРСОВЕ 
ИЗМИНАТИ 

КМ. НА ДЕН 

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 - автобус до 22 места  40 2 80 

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 - автобус до 22 места  30 2 60 

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 – автобус до 22 места  51 1 51 

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 -

автобус до 30 места  50 1 50 

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. - автобус до 22 

места  36 1 36 
 

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 

Прогнозна стойност на обособената позиция: 36591,40 лв. (тридесет и шест хиляди петстотин 

деветдесет и един лева и 40 стотинки) без ДДС. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: "Специализиран превоз по обособена позиция 2"  по следните 

маршрути: 

м ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 РАЗСТОЯНИЕ.КМ. БР.КУРСОВЕ 
ИЗМИНАТИ 

КМ. НА ДЕН 

1 

СУ„Св.Климент Охридски" Ямбол- с. Веселиново - 

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

7.30 и 12.30 ч. всеки учебен ден - автобус до 22 22 2 44 
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места  

2 

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

с.Чарда – СУ„Св.Климент Охридски" Ямбол – в  

7.30 и 12.30 ч. всеки учебен ден - автобус до 22 

места  37 2 74 

3 

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

с. Завой - с. Зимница - с. Чарда –  СУ„Св. Климент 

Охридски" Ямбол – в  18.30 ч. всеки учебен ден – 

автобус до 30 места  47 1 47 

4 

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

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-

автобус до 22 места  47 2 94 

 

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. 

Прогнозна стойност на обособената позиция: 41838,50 лв. (четиридесет и една хиляди 

осемстотин тридесет и осем лева и 50 стотинки) без ДДС. 
 

2. Обществената поръчка включва осъществяване на транспортна дейност в учебните дни през 

учебната година 2020/2021 по определени от възложителя направления/маршрути. 

 3. Транспортът на децата и учениците се извършва по заверени седмични разписания при 

двусменен режим на обучение и при спазване на условията за безопасност. 

 4.  Срокът на действие на договора по всяка от двете обособени позиции е от 16.09.2020 г. до 

15.06.2021 г. 

 5. Специализираният превоз на деца и ученици се извършва всеки учебен ден съгласно 

допълнително приложено от възложителя разписание, съобразено с началото и края на занятията в 

учебното заведение, изготвено по образец съгласно приложение № 9а от Наредба № 33 от 

3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, 

издадена от министъра на транспорта, подписано от двете страни по договора за превоз и е 

съгласувано с регионалното звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в 

областта, на чиято територия се намира предприятието или учебното заведение.   

 6. Изпълнителят осъществява превоз с автобуси, регистрирани с брой седящи места, 

отговарящи на допълнително заявения от възложителя брой пътуващи деца и ученици. 

 

Превозът по Обособена позиция № 1 следва да се осъществява от автобуси както следва: 
Маршрут 1: СУ„Св.Климент Охридски" гр.Ямбол – с.Кукорево - с.Тенево - СУ„Св.Климент 

Охридски" гр.Ямбол - автобус до 22  места; 80 км на ден. 

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

гр.Ямбол - автобус до 22  места; 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 - автобус до 22  места; 51 км на ден. 
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Маршрут 4: СУ„Св.Климент Охридски" гр.Ямбол – с.Кукорево – с.Окоп – с.Ханово – с.Тенево - 

СУ„Св. Климент Охридски" гр.Ямбол- автобус до 30 места; 50 км на ден. 

Маршрут 5: СУ„Св.Климент Охридски" гр.Ямбол – с.Безмер – с.Кабиле – с.Дражево - СУ„Св. 

Климент Охридски" гр.Ямбол - автобус до 22 места  – 36 км на ден. 
 

Превозът по Обособена позиция № 2 следва да се осъществява от автобуси както следва: 
Маршрут 1:   СУ„Св.Климент Охридски" гр.Ямбол - с. Веселиново - с. Завой -  СУ„Св. Климент 

Охридски" гр.Ямбол – автобус до 22 места; 44 км на ден. 

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

Охридски" гр.Ямбол – автобус до 22 места; 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 – автобус до 30 места; 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 – автобус до 22 места; 94 км на ден. 
 

 7. Изисквания към водачите – за изпълнение на поръчката участникът следва да разполага с 

водачи на автомобилите за специализиран превоз на ученици, всеки от които водачи трябва да 

отговаря на следните изисквания: 

 Да притежава свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС. 

 Да не е осъждан за умишлени престъпления от общ характер или да не е лишен по 

съдебен или административен ред от правото да управлява моторно превозно средство. 

 Да е психологически годен по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за 

движението по пътищата. 

 Да отговаря на изискването за квалификация на водача по смисъла на наредбата по чл. 

7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози. 

 Да притежава най-малко 2 години професионален опит като водач на автобус. 

 Да е на възраст, не по-малка от 25 години. 

 

 8. Изисквания към пътните превозни средства: 

 Превозът на деца и ученици  се извършва в почистени и добре проветрени, а през 

зимния сезон и отоплени автобуси, при спазване на всички санитарни и хигиенни изисквания. 

 Специализираните превози на деца и/или ученици се извършват с моторни превозни 

средства от категории М2 и М3, клас В, клас II и клас III, като не се допуска превоз на стоящи 

пътници. 

 Превозните средства следва да са оборудвани с устройства за ограничаване на 

скоростта, съобразено с изискванията на чл.89д, ал.3 от Закона за автомобилните превози. 

 Изпълнението на поръчката се осъществява само с превозни средства, на които е 

извършен предпътен преглед за проверка на техническата изправност, и за които има: издадено 

валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност; издаден 

знак за преминат периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС; издадено 

удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите, с 

които се извършват превози на деца и/или ученици - когато с превозното средство се извършва 

превоз на деца и/или ученици. Предпътният преглед се извършва преди всяко излизане на 

превозното средство от експлоатационния център и включва проверка на:  

1. техническото състояние на:  

а) достъпни системи, агрегати, механизми и възли на превозното средство;  

б) гумите и колелата;  

в) други достъпни възли и агрегати от ходовата част;  

2. изправността на:  

а) работната спирачна уредба, както и изпускане на въздух или течност от нея; 

 б) спирачната уредба за паркиране; 
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 в) осветлението и отоплението;  

г) осветителната и звуковата сигнална уредба;  

д) вратите и стъклочистачките и тяхното функциониране; е) огледалата за обратно виждане; 3. 

функционирането на компресора, както и налягането, което той поддържа в пневматичната 

система;  

4. теч на експлоатационни течности и/или на гориво;  

5. наличие на изискваните за ППС пожарогасител (включително валидността на периодичната му 

проверка), аптечка, обезопасителен триъгълник и светлоотразителна жилетка. Когато при 

извършването на предпътния преглед се установят една или повече неизправности или липса на 

елементи от оборудването и/или някой от изискуемите документи, не се допуска извършване на 

специализиран превоз на пътници с превозното средство. Предпътните технически прегледи се 

регистрират от лицето, което ги е извършило, в дневник по образец. 
  

 9. Изпълнителят се задължава във връзка с изпълнението на поръчката да: 

 Организира труда на водачите, като спазва нормативно установената максимална 

продължителност на работния ден (смяна), междудневната и междуседмичната почивки и 

прекъсванията в периодите на управление съгласно Закона за автомобилните превози. 

 Организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото им здравословно 

състояние. 

 Организира проверката на техническото състояние на автомобилите преди излизане от 

експлоатационния център. 

 Организира правилното и точно попълване на пътния лист от съответните длъжностни лица, 

води отчетност на издадените пътни листове с посочване на серия, номер, дата на издаване на 

пътния лист, марка и регистрационен номер на превозното средство и осъществява ежедневен 

контрол върху своевременното отчитане на превозните документи. 

 Изготвя график за работата на водачите, осъществяващи превози на пътници с моторни 

превозни средства, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския 

парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от 

социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти 

(ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на 

Съвета (ОВ L 102 от 11 април 2006 г.) (Регламент (ЕО) № 561/2006), и работен дневник. 

 Снабдява водачите на автобуси, оборудвани с дигитални тахографи, с достатъчно количество 

хартия за разпечатване на регистрираните от тахографите данни, а водачите на автобуси, 

оборудвани с аналогови тахографи - с достатъчен брой тахографски листове. 

 Инструктира водачите да спазват Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕИО) 3821/85 на 

Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за 

движението при автомобилен транспорт (ОВ L 370 от 31 декември 1985 г.), (Регламент (ЕИО) 

3821/85); провеждането на инструктажа се удостоверява от водача с подпис в книгата за 

инструктаж. 

 10. Изпълнителят е длъжен да осигури наличност и съответно да предостави на водача за 

представяне при поискване на контролните органи и/или от възложителя следните документи: 

 Свидетелство за управление на МПС от съответната категория, с което се изпълнява 

поръчката. 

 Свидетелство за регистрация на МПС, което управлява в изпълнение на поръчката. 

 Документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ за МПС, което управлява в 

изпълнение на поръчката, и документ за сключена застраховка „Злополука на пътниците“, 

съгласно чл. 66, т. 6 от Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари 

на територията на Република България. 

 Удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници на територията на Република 

България (при превози с лиценз на Общността се изисква заверено копие от лиценза). 
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 Удостоверение за техническа изправност, част I, буква А и част II и знак за периодичен 

преглед за проверка на техническата изправност на ППС, което използва за изпълнение на 

поръчката. 

 Попълнен пътен лист по образец съгласно приложение № 11 от Наредба № 33 от 3.11.1999 г. 

за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, издадена от 

министъра на транспорта. 

 Разписание за специализиран превоз, съгласувано с началника на съответното регионално 

звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. 

 Карта за квалификация на водача, издадена по реда на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за 

автомобилните превози. 

 Удостоверение по чл. 62а, ал. 2 от Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на 

пътници и товари на територията на Република България, издадена от министъра на 

транспорта. 

 Удостоверение за психологическа годност. 

11. Изпълнителят трябва да разполага със: 

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

автобусите; 

 собствена или наета гаражна база; 

 за всяки маршрут да разполага с един основен и един резервен автобус. 

 

 12. Нормативни изисквания: Изпълнението на поръчката следва да се осъществи в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя при спазване на изискванията на нормативните 

актове на Република България и на Европейската общност, в това число: Закона за автомобилните 

превози, Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на 

Република България, издадена от министъра на транспорта. При изменение на действащата 

нормативна уредба изпълнението следва да се осъществи в съответствие с новоприетата и/или 

изменена нормативна уредба. 

 

12. Спецификация по обособени позиции/маршрути/направления: 

 

№ 

обос

обен

а 

пози

ция 

 

 

Маршрути (ОП) 

 
Раз-

стояние 

км.  

 

Брой курсове 

за ден 

 

Общо 

изминати 

км/ден 

Брой 

учебни 

дни 

 

Прогнозен 

брой ученици 

и деца 

Максимална 

прогнозна 

стойност на 

обособена 

позиция,  

определена от 

Възложителя 

(без ДДС) 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: 

1.1 СУ„Св. Климент 

Охридски"-гр.Ямбол-

с.Кукорево-с.Тенево- 

СУ„Св.Климент 

Охридски"гр.Ямбол - 

до 22  места автобус; в 

7.30 и 12.30 ч. – всеки 

учебен ден. 40 2 80 
165 

40 

I смяна – 20 с 

придружител 

II смяна – 20 с 

придружител 

 

1.2 СУ„Св.Климент 

Охридски"гр.Ямбол-

с.Ханово-с.Окоп- 

СУ„Св.Климент 

Охридски" гр.Ямбол -

до 22  места автобус; в 

7.30 и 12.30 ч. – всеки 

учебен ден. 30 2 60 
165 

40 

I смяна – 20 с 

придружител 

II смяна – 20 с 

придружител 

36591,40 лв 
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1.3 СУ„Св.Климент 

Охридски"гр.Ямбол -

с.Стара река -

с.Козарево-с.Окоп-

с.Тенево- 

СУ„Св.Климент 

Охридски"гр.Ямбол -до 

22  места автобус; в 

19.15 ч.-вторник, сряда 

и четвъртък.  51 1 51 
100 

40 

I смяна – 20 с 

придружител 

II смяна – 20 с 

придружител 

1.4 СУ„Св.Климент 

Охридски"гр.Ямбол - 

с.Кукорево-с.Окоп-

с.Ханово-с.Тенево- 

СУ„Св. Климент 

Охридски" гр.Ямбол-до 

30 места автобус; в 

18.30 ч. – понеделник и 

петък. 50 1 50 
65 

28 

с придружител 

 

 

1.5 
СУ„Св. Климент 

Охридски"-гр.Ямбол -

с.Безмер-с.Кабиле-

с.Дражево- СУ 

„Св.Климент 

Охридски"гр.Ямбол-до 

22 места автобус- само 

вторник вечер  в 19.15 

ч. 36 1 36 34 

20 

с придружител 

 
 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: 

2.1 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- автобус до 

22 места.  22 2 44 
165 

40 

I смяна – 20 с 

придружител 

II смяна – 20 с 

придружител 

 

2.2 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 - автобус до 

22 места.  37 2 74 
165 

40 

I смяна – 20 с 

придружител 

II смяна – 20 с 

придружител 

41838,50 лв. 

2.3 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 – автобус до 30 

места.  47 1 47 
165 

28 

с придружител 

 

2.4 СУ„Св. Климент 

Охридски"гр.Ямбол-

с.Веселиново-с.Завой-

с.Зимница-с.Чарда –  

СУ„Св. Климент 47 2 94 
100 

40 

I смяна – 20 с 

придружител 

II смяна – 20 с 
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Охридски" гр.Ямбол – 

всеки вторник, сряда и 

четвъртък – на обяд в 

13,15 часа и вечер в 

19,15 часа - автобус до 

22 места.  

придружител  

  

            Общият дневен пробег за всеки маршрут включва: дневен пробег в двете посоки. 

Маршрутите са  определени на база  подадена прогнозна информация за броя на пътуващи деца за 

задължителна подготовка и ученици от местоживеенето им до училището, в което се обучават. 

Максималната прогнозна цена на километър пробег за автобуси до 22 места е до 1,100 лв./км без 

ДДС и за автобуси до 30 места – 1,300 лв./км без ДДС.  

 Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената за съответната обособена 

позиция максимално допустимата цена за километър, ще бъде отстранен от участие.  

 Окончателният брой деца и ученици ще бъде уточнен със списъците към 15.09.2020 година 

за пътуващите към училището ученици.  

Броят на местата в необходимите МПС са съобразени с броя на пътуващите деца и ученици и 

терена по маршрута. 
 

Основни изисквания към изпълнение предмета нa поръчката. 
1. При извършване на транспортната услуга през всеки учебен ден учениците ще се придружават в 

двете посоки от определено със заповед на директора на учебното заведение длъжностно 

лице/лица. 

2. При извършване на транспортната услуга следва да се спазва българското законодателство в 

областта на  специализирания превоз на ученици. 

3. Специализираният  превоз се  извършва в  определения  срок  с  уговореното превозно средство 

и по съответния утвърден маршрут, освен ако не се налага отклонение от маршрута с оглед 

запазване безопасността на пътниците. 

4. При възникване на необходимост Възложителят има право да променя схемата на съответния 

утвърден маршрут, за което писмено уведомява Изпълнителя. 

5. При възникване на необходимост, Възложителят има право да спре изпълнението на даден 

маршрут, за което писмено уведомява Изпълнителя. 

6. При възникване на необходимост, Възложителят има право да възлага нови маршрути с 

Възлагателно писмо. 

7. В срок до 10 дни  след сключване на договора, Възложителят писмено уведомява Изпълнителя 

за пунктовете по съответния маршрут, от които ще се вземат, съответно връщат учениците. 

8. Изпълнителят се задължава да изготви маршрутно разписание пo образец съгласно чл.61, ал.2 

от Наредба 33/1999 на МТ за всеки утвърден от Възложителя маршрут, което след подписване от 

представители на двете страни по договора съгласува с регионалното звено на Изпълнителна 

агенция "Автомобилна администрация" в областта, на чиято територия се намира предприятието 

или учебното заведение, в срок до 5 дни след подписване на договора. 

9. Възложителят запазва правото си, ако в рамките на действие на сключените договори за 

възлагане на настоящата обществена поръчка се разкрият нови обекти, то същите да бъдат 

обслужвани в рамките на сключените договори с определените Изпълнители. Ако се закрие някой 

от посочените обекти, разстоянието в километри  от населените места по местоживеене на 

децата/учениците до училището ще бъдат приспаднати от маршрутните разписания.  

10. При възникване на повреда в основния автобус за превоз на учениците, Изпълнителя е длъжен 

в рамките на 30 минути да създаде организация за използването на резервния автобус за 

маршрута, за което писмено уведомява Възложителя. 
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Приложение към техническата спецификация 

Приложение № 9а 

към чл. 61, ал. 2 от Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на 

територията на Република България 

 

РАЗПИСАНИЕ 

/ МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ/ 

 

Маршрут ................................................................ 

(начален пункт - краен пункт) 

Изпълнява се:........................................................... 

(период през годината и дни от седмицата, съгласно договора) 

Разстояние 

(км) 

Час, минути Места за 

качване и  

слизане на  

пътници 

Час, минути 

пристига стои тръгва пристига стои тръгва 

  
       

  
       

  
        

       Обща дължина ........ км.                        Средна техническа скорост.....км/ч. 

     Общо време за движение ......ч.мин.    Средна съобщителна скорост....км/ч. 

     Общо време за пътуване ........ч.мин. 

 

I. Съгласувано с регионалното звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" 

- ................................................. 

                                                                                                                               (подпис, печат) 

II. Настоящото разписание се изпълнява по договор за специализиран превоз 

№ ...../ ........... г., сключен между: 

 

Превозвач:                                               Клиент: 

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

(фирма, подпис и печат)                       (наименованиe, подпис и печат) 

 

 

Изготвили: 

 

 

……………………………. 

/положен подпис/ 

 

 

……………………………. 

/положен подпис/ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://web.apis.bg/p.php?i=22081#p6751620
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1. Указания за реда за провеждане на процедурата и подготовка на 

офертата 

 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1.  Тези указания определят правилата за подготовка и представяне на оферта за участие в 

процедура по чл.18, ал.1, т.12, във връзка с чл,20, ал.2, т.2 от ЗОП с предмет: 

„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 две обособени 

позиции: 

"Специализиран превоз по обособена позиция 1" по следните маршрути : 

Маршрут 1:   СУ „Св. Климент Охридски"- Ямбол-Кукорево-Тенево- СУ „Св. Климент 

Охридски"Ямбол - в 7.30 и 12.30 ч. – всеки учебен ден – 80 км на ден. 

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

Ямбол; в 7.30 и 12.30 ч. – всеки учебен ден – 60 км на ден. 

Маршрут 3: СУ „Св. Климент Охридски" Ямбол -Стара река-Козарево-Окоп-Тенево- СУ „Св. 

Климент Охридски" Ямбол; в 19.15 ч.-вторник, сряда и четвъртък – 51 км на ден. 

Маршрут 4: СУ „Св. Климент Охридски" Ямбол - Кукорево-Окоп-Ханово-Тенево- СУ „Св. 

Климент Охридски" Ямбол; в 18.30 ч. – понеделник и петък – 50 км на ден. 

Маршрут 5: СУ „Св. Климент Охридски"-Безмер-Кабиле-Дражево- СУ „Св. Климент Охридски" - 

само вторник вечер  в 19.15 ч. – 36 км на ден. 
 

"Специализиран превоз по обособена позиция 2"  по следните маршрути: 

Маршрут 1:   СУ „Св. Климент Охридски" Ямбол- с. Веселиново - с. Завой -  СУ „Св. Климент 

Охридски" Ямбол – в  7.30 и 12.30 ч. всеки учебен ден; 44 км на ден. 

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

Охридски" Ямбол – в  7.30 и 12.30 ч. всеки учебен ден; 74 км на ден. 

Маршрут 3:   СУ „Св. Климент Охридски" Ямбол-Веселиново-Завой-Зимница-Чарда –  СУ „Св. 

Климент Охридски" Ямбол – в  18.30 ч. всеки учебен ден; 47 км на ден. 

Маршрут 4:  СУ „Св. Климент Охридски" Ямбол-Веселиново-Завой-Зимница-Чарда –  СУ „Св. 

Климент Охридски" Ямбол – всеки вторник, сряда и четвъртък – на обяд в 13,15 часа и вечер в 

19,15 часа; 94 км на ден. 

 Всеки участник може да представи оферта за една или за двете обособени позииии от 

обществената поръчка. 

 Възложителя предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за 

обществената поръчка, публикувана в профила на купувача на интернет страницата на 
СУ“Св.Климент Охридски“-гр.Ямбол:  

http://www.souko-yambol.eu/profil-na-kupuvacha 

2.  Прогнозна стойност на поръчката е 78429,90 /седемдесет и осем хиляди 

четиристотин двадесет и девет лева и деветдесет стотинки/ лева без включен ДДС, включваща 

прогнозните стойности по обособени позиции, както следва: 

2.1.  Обособена позиция 1: 36591,40 лв. (тридесет и шест хиляди петстотин деветдесет и 

един лева и 40 стотинки) без ДДС. 

2.2. Обособена позиция 2: 41838,50 лв. (четиридесет и една хиляди осемстотин тридесет 

и осем лева и 50 стотинки) без ДДС. 
Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочения финансов ресурс. 

Разпределението на финансовия ресурс по позиции № 1 и № 2, е прогнозно, а окончателната стойност ще 

се определи в рамките на реалното изпълнение на поръчката. 

2.3. Максимално допустимите единични цени за изпълнение на услугата по обособени 
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позиции 1 и 2 са, както следва: 

-  1,100 лв. на километър пробег без включен ДДС, дневно за автобуси  до 22 седящи 

места; 

-  1,300 лв. на километър пробег без включен ДДС дневно за автобуси до 30 места 

3.  Финансиране и начин на плащане: 

3.1.  Финансирането по двете обособени позиции ще се извършва  със средства от 

бюджета на училището. 

3.2. Плащането ще се извършва ежемесечно в срок до 30 /тридесет/ дни от датата на 

получаване на фактура оригинал с приложена справка за действително извършена услуга за 

периода, в която са посочени извършените курсове и изминатия пробег, подписана от 

представители на Възложителя и Изпълнителя, в български лева по банков път на посочена от 

Изпълнителя банкова сметка. 

4. Предоставяне на разяснения. Комуникация между Възложителя и участниците. 

1.  Възложителят предоставя пълен и неограничен достъп по електронен път до електронната 

преписка на конкретната обществена поръчка в своя Профил на купувача на интернет страницата си 

http://souko-yambol.eu/profil-na-kupuvacha. 

4.1.  При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, направени 

до 5 дни, преди изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят публикува в Профила на 

купувача писмени разяснения в срок до три дни от получаване на искането, като в тях не се посочва 

лицето, направило запитването. 

4.2.  Разясненията по документацията за участие в процедурата (ако има такива), както и 

информация за деня, часа и мястото на провеждане на публично заседание за отваряне и оповестяване 

на ценовите предложения на допуснатите участници се публикуват само на Профила на купувача на 

възложителя, посочен в електронната преписка на конкретната процедура. 

4.3.  Обменът на информация при провеждане на процедурата се извършва с електронни 

средства за комуникация. 

4.4.  Когато не се използват електронни средства за комуникация, обменът на информация 

се осъществява чрез пощенска или друга подходяща куриерска услуга или комбинация от тях и 

електронни средства. 

4.5.  Възложителят изпраща решенията по чл.22, ал.1, т.З - 10 от ЗОП в тридневен срок от 

издаването им. В решенията се посочва връзка към електронната преписка в профила на купувача, 

където са публикувани протоколите и окончателните доклади на комисията или на журито. 

  Решенията по т.2.6. се изпращат: 

1.  на адрес, посочен от кандидата или участника: 

а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен 

подпис, или 

б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка; 

2.  по факс. 

Избраният от възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата на получаване 

на решението. 

2.7.  Когато решението по т.2.6. не е получено от участника по някой от начините, посочени 

в т.2.6.1., възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за 

връчено от датата на публикуване на съобщението. 

2.8.  В предвидените от ЗОП случаи, някои от документите по процедурата се обявяват само 

чрез профила на купувача на възложителя. 

 

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

1. Условия за участие в процедура „Публично състезание“ 

1.1.  Участник в процедурата „Публично състезание“ може да бъде всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго 

образувание, което има право да изпълнява в съответствие с предмета на поръчката строителство, 

доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. 

1.2.  Свързани лица по смисъла на § 2, т.45 от допълнителните разпоредби на ЗОП не могат 

да бъдат самостоятелни участници в една и съща обществена поръчка. 

http://souko-yambol.eu/profil-na-kupuvacha


13 

 

1.3.  Участникът се представя, като попълва част II, буква „А“ и „Б“ от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 

1.4.  В процедурата не може да участва участник, който не отговаря на поставените 

критерии за подбор, посочени в обявлението за обществена поръчка и за който са налице 

обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП. 

1.5.  Участникът следва да предостави (декларира) в част III., буква „А“, „Б“ и „В“ от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за липсата на основания 

за отстраняване по чл.54, ал,1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП. Възложителят може да изисква от 

участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва 

информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на 

процедурата. 

1.6.  Основанията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват 

участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е 

вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в 

състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които 

го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или 

документите, удостоверяващи правосубектността му. 

1.7.  В случаите по т.1.6, когато участникът, или юридическо лице в състава на негов 

контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по 

чл.54 ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят и за това физическо лице. 

1.8.  Когато лицата по чл, 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по 

отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от 

едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на 

декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица. 

1.9.  Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, информацията 

относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от 

съответното лице. 

1.10.  В ЕЕДОП по т.1.8. могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 

55, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го 

подписва, може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

1.11.  При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл, 55, 

ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което 

не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства. 

1.12.  Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което 

представлява кандидата или участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно 

обхвата на представителната му власт. 

1.13.  Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от 

настъпване на обстоятелство по чл.54, ал.1, чл.101. ал.11 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП. 

Новонастъпилите обстоятелства се вземат предвид от комисията при изготвяне на документите по чл. 

106. ал. 1 от ЗОП. 
1.14. За участникът следва да не са налице обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

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

да представи декларация. Участникът следва да представи (декларира) в част III, буква „Г” от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за липсата на основания 

за отстраняване. 

2. Лично състояние на участниците 
2.1 Основания за задължително отстраняване 

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от 

следните основания за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП, а именно: 

1. е 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.  е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогични на тези по т. 1, в друга 
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държава членка или трета страна; 

3.  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 кандидата или участника, или аналогични задължения 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани 

с влязъл в сила акт на компетентен орган; 

4.  е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44. ал. 5 от ЗОП: 

5.  е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на 

основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

6.  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 кандидатът или участникът е установен; 

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

Основанията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които 

представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно 

регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, 

удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, 

основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е 

вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. 

В случаите по чл.54, ал.2 от ЗОП, когато участникът, или юридическо лице в състава на негов 

контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят и за това физическо лице. 

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 

участник, за когото е налице следното обстоятелство, посочено в чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, а именно: 

- обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по 

ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от 

Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е 

чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно 

законодателството на държавата, в която е установен. 

2.2.  Мерки за доказване на надеждност 

Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, има право да 

представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки 

наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че: 

1.  е погасил задълженията си по чл.54, ал.1, т.З от ЗОП, включително начислените лихви 

и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

2.  е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

3.  е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови 

мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения. 

4.  е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128. чл. 228. ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на 

труда. 

Когато за участник е налице някое от основанията по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП и 

преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл.56 от ЗОП, 

тези мерки се описват в ЕЕДОП. 

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи: 

•по отношение на обстоятелството по чл.56, ал.1, т.1 и 2 от ЗОП - документ за извършено 

плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени 

или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или 

с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на 
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дължимо обезщетение; 

•по отношение на обстоятелството по чл.56, ал.1, т.З от ЗОП - документ от съответния 

компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

•по отношение на обстоятелството по чл.56, ал.1, т.4 от ЗОП - удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. 

Информацията относно липсата или наличието на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 и 

чл.55, ал.1 от ЗОП се попълва в ЕЕДОП, част III. 

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и 

конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. 

В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата 

надеждност, възложителят не го отстранява от участие в поръчката. 

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите по чл.56, ал.1 от ЗОП мерки и 

представените доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата, 

в зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата. 

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на 

държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в 

процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в чл.56, ал.1 

от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или акта. 

2.3.  Прилагане на основанията за отстраняване 

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл.54, 

ал.1 от ЗОП и по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, което се 

прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за 

член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване. 

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 

1.  пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по чл, 

54. ал. 1. т. 1 и 2 от ЗОП. освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието; 

2.  три години от датата на: 

а) влизането в сила на решението на възложителя, с което участникът е отстранен за наличие 

на обстоятелствата по чл. 54. ал. 1. г. 5. буква ”а" от ЗОП: 

б) влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на 

обстоятелствата по чл. 54. ал. 1. т. 6 и чл. 55. ал. 1. т. 2 и 3 от ЗОП. освен ако в акта е посочен друг 

срок; 

в) влизането в сила на съдебно решение или на друг документ, с който се доказва наличието 

на обстоятелствата по чл. 55. ал. П т. 4 от ЗОП, 

2.4. Други основания за отстраняване 

Освен на основанията по чл.54 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, възложителят отстранява: 

•  Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 

условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията. 

•  Участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

-  предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; 

-  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, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП: 

•  Участник, който не е представил в срок обосновка по чл.72, ал.1 от ЗОП или чиято 

оферта не е приета съгласно чл.72, ал.3-5 от ЗОП; 

•  Участник, който е предложил цена по-висока от обявената прогнозна стойност, от 

Възложителя; 

•  Участници, които са свързани лица по смисъла на параграф 2, т.45 от допълнителните 

разпоредби на ЗОП; 

•  Участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително 

за форма, начин, срок и валидност; 
•  Лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП; 

•  На основание чл.З, т. 8 ЗИФОДРЮПДРС когато за участник, са налице 

обстоятелствата по чл.З, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
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действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРС; 
•  Участник, за който са налице основанията по чл.69, ал.1 и ал.2 от ЗПКОНПИ. 

3.  Изисквания към участници обединения 

3.1.  Възложителят не поставя изисквания относно правната форма под която обединението 

ще участва в процедурата за възлагане на поръчката. 

3.2.  Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице, представя документът по чл,37, ал,4 от ППЗОП, когато е приложимо, както следва: 

учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното 

основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната 

обществена поръчка: 
•  правата и задълженията на участниците в обединението; 

•  дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

•  уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението. 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде 

определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата 

обществена поръчка. 

* Подписите на страните в документите по т.З.2. следва да са нотариално заверени. 

3.3.  В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на 

офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 

информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, 

както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В 

случай, че обединението не е регистрирано по БУЛСТАТ, при възлагане изпълнението на дейностите, 

предмет на настоящата обществена поръчка, участникът следва да извърши регистрацията по 

БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на договора за 

възлагане на поръчката. 

3.4.  В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението 

участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, 

представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на 

лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно 

чл.59, ал.6 от ЗОП. 

3.5.  Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и 

за член на обединението е налице някое от основанията на чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, 

участникът се отстранява от процедурата. 
3.6.  Лице, което участва в обединение, не може да подава самостоятелно оферта. В 

процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да 

участва само в едно обединение. 

4. Използване на капацитета на трети лица 

4.1.  Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, 

независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и 

финансовото състояние, техническите и професионалните способности. 

4.2.  По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за 

изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези 

лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. 

4.3.  Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да 

докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица 

задължения. 

4.4.  Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването 

на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата. 

4.5.  Възложителят изисква от кандидата или участника да замени посоченото от него трето 

лице, ако то не отговаря на някое от условията по т. 4.4., поради промяна в обстоятелства преди 

сключване на договора за обществена поръчка. 

4.6.  Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от 
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участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, 

свързани с икономическото и финансовото състояние. 

4.7.  Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, 

той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване 

на условията по 4.2.-4.4 поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за 

обществена поръчка. 

4.8.  Участникът следва да предостави информация в част II, буква „В“ от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) дали ще ползва капацитета на други субекти - 

трети лица. 

5. Подизпълнители 

5.1.  Когато участникът НЕ предвижда използването на капацитета на подизпълнител/-и при 

изпълнение на поръчката, същият заявява това обстоятелство в част II, буква „Г“ от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 

5.2.  Когато участникът предвижда участието на подизпълнител/-и при изпълнение на 

поръчката, участникът посочва подизпълнителяАите в офертата си, както и дела на поръчката, който 

ще им възложи. Участникът трябва да представи доказателство за поетите от подизпълнителя/-ите 

задължения, като представи декларация - съгласие, подписана от лицето/лицата, които представляват 

подизпълнителя. 

5.3.  Подизпълнителят трябва да отговаря на съответните критерии за подбор съобразно 

вида и дела на поръчката, които ще изпълнява и за него да не са налице основанията за отстраняване 

съгласно чл. 54., ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

5.4 Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 

офертата. 

5.5.  Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по 

т.5.3. поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка. 

5.6.  Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 

включени в предмета на договора за подизпълнение. 

5.7.  Не е нарушение на забраната по т.5.6 доставката на стоки, материали или оборудване, 

необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, 

както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, 

съответно от договора за подизпълнение. 

5.8.  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. Разплащанията 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. 

Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва 

плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато 

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

5.9.  Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

5.10.  След сключване на договора 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, 

5.11.  Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 

обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия: 

1.  за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 

2.  новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида 

на дейностите, които ще изпълнява, 

5.12.  При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 

копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват изпълнението 

на условията по т.5.11. в срок до три дни от неговото сключване. 

5.13.  Лице, което е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да 

подава самостоятелно оферта. 
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6. Критерии за подбор. Минимални изисквания и документи за доказване - общо за 

всички обособени позиции. 

С посочените по-долу критерии за подбор Възложителят е определил минималните 

изисквания за допустимост по отношение на участниците в процедурата с цел установяване на 

възможността им за изпълнение на поръчката. При участие на обединения, които не са 

юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението-участник, а 

не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на 

сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията 

на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при 

изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

6.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност. 

Лицата - участник, подизпълнител и/или член на обединение, които ще извършват 

специализиран превоз, трябва да притежават валиден лиценз за извършване на превоз на пътници 

на територията на Република България или лиценз за извършване на международен превоз на 

пътници – лиценз на Общността, съгласно изискванията на чл. 6 от Закона за автомобилните 

превози, и да са вписани в съответния регистър (Валидни международни лицензи за превоз на 

пътници; Валидни вътрешни лицензи за превоз на пътници), воден от ИА „Автомобилна 

администрация”, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на 

държавата членка, в която са установени.  

Участниците посочват информацията относно лиценза за извършване на превоз на пътници 

на територията на Република България или относно лиценза за извършване на международен 

превоз на пътници - лиценз на Общността, в Част IV „Критерии за подбор”, раздел А: Годност, т.2 

от ЕЕДОП - Образец № 2. 

За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да 

представи: копие на валиден лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на 

Република България или лиценз за извършване на международен превоз на пътници – лиценз на 

Общността, съгласно изискванията на чл. 6 от Закона за автомобилните превози, и да са вписани в 

съответния регистър (Валидни международни лицензи за превоз на пътници; Валидни вътрешни 

лицензи за превоз на пътници), воден от ИА „Автомобилна администрация”, а за чуждестранни 

лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са 

установени 

6.2. Икономическо и финансово състояние – Участникът трябва да притежава 

застрахователна полица - „Гражданска отговорност“ за МПС, което управлява в изпълнение на 

поръчката, и документ за сключена застраховка „Злополука на пътниците“, съгласно чл. 66, т. 6 от 

Наредба № 33 Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на 

територията на Република България и чл. 100, ал. 1, т.3 от Закона за движение по пътищата 

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, 

като попълва в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Икономическо и финансово състояние, т.5 

от ЕЕДОП /Образец № 2/, като посочи застрахователната сума на съответната сключената 

застраховка „Злополука на пътниците“ и „Гражданска отговорност“ за МПС, което управлява в 

изпълнение на поръчката, както и номер и валидност на същите. 

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които 

се доказва декларираната в ЕЕДОП информация. Копие на застрахователни полици „Гражданска 

отговорност" на МПС и „Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз, придружени 

от декларация, подписана от представляващия участника със задължението за сключване на 

такива застраховки през целия срок на договора. 

6.3. Технически и професионални способности 

Участникът в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за технически 

възможности и квалификация, както следва: 
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6.3.1. Участниците следва да притежават опит в изпълнението на дейности с предмет 

идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка. Участникът трябва да докаже за 

всяка обособена позиция, за която участва  наличието на една изпълнена услуга, с предмет и обем 

идентична или сходна с предмета на поръчката за последните 3 години, считано от датата на 

подаване на офертата. Под услуга с предмет  идентичен или сходен с предмета на поръчката, се 

счита услуга за обществен превоз на пътници и/или специализиран превоз на деца/ученици. Под 

услуга с обем идентичен или сходен с обема на поръчката се счита услуга за обществен превоз на 

минимум 40 пътници и/или специализиран превоз на минимум 40 деца/ученици 

Участниците посочват информацията относно притежавания опит в Част IV „Критерии за 

подбор”, раздел В: Технически и професионални способности, т.1б от ЕЕДОП – Образец № 2. 

За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да 

представи: 

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

заедно с Доказателство за извършената услуга по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 ЗОП. 

 6.3.2. Участниците трябва да имат на разположение минимум брой водачи, равен на 

изискващия се общ брой МПС за съответната позиция. Всеки от предложените водачи трябва да 

притежава свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС, да не е осъждан 

за умишлени престъпления от общ характер или да не е лишен по съдебен или административен 

ред от правото да управлява моторно превозно средство, да е психологически годен по смисъла на 

наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата, да отговаря на изискването 

за квалификация на водача по смисъла на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните 

превози, да притежава най-малко 2 години професионален опит като водач на автобус, да е на 

възраст, не по-малка от 25 години. 

 При участие за повече от една позиция участникът трябва да разполага с необходимия брой 

лица за всеки маршрут за всяка позиция, като лицата, водачи на основните автобуси  не могат да 

се повтарят. Допустимо е определените за водачи на резервните автобуси да се повтарят за два 

маршрута. 

Участниците посочват информацията относно лицата на разположение за изпълнение на 

поръчката в Част IV „Критерии за подбор”, раздел В: Технически и професионални способности, 

т. 6 от ЕЕДОП - Образец № 2. 

За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да 

представи: 

- списък на водачите за съответната обособена позиция, с приложени документи, които 

доказват професионалната компетентност на лицата. 

6.3.3. За изпълнение предмета на поръчката/обособената позиция, участникът трябва да 

разполага със съответния брой технически изправни автобуси, които са в съответствие с 

посочените по-долу изисквания, включени към лиценз за извършване на превоз на пътници на 

територията на Република България или лиценз за извършване на международен превоз на 

пътници - лиценз на Общността, издаден на лицето (участник, подизпълнител или член на 

обединение), което ще извършва специализиран превоз на деца/ученици пътници по съответната 

обособена позиция, или на трето лице, чийто капацитет участникът ще използва, за да изпълни 

поставения от Възложителя критерий за подбор. 

За обособена позиция № 1: 

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.  

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.  

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.  
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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.  

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.  

Минимален брой автобуси – 5 бр. основен и 5 бр. резервен.  
 

За обособена позиция № 2: 

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  

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  

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  

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    

Минимален брой автобуси – 4 бр. основен и 4 бр. резервен.  

Забележка: При участие в повече от една обособена позиция, предложените основни 

превозни средства от всеки един участник трябва да бъдат различни за всеки отделен 

маршрут и за всяка една отделна обособена позиция.  

 

Участниците посочват изискуемата информация (вид, клас) относно техническото 

оборудване за изпълнение на поръчката в Част IV „Критерии за подбор”, раздел В: Технически и 

професионални способности, т.9 от ЕЕДОП - Образец № 2, посочвайки брой автобуси в 

минимално изискуемия обем за обособената позиция, отговарящи на изискванията на критерия, 

съгласно предварително обявените условия на поръчката. За всеки автобус се предоставя 

необходимата информация за установяване на съответствието: регистрационен номер на автобуса, 

категория и клас по чл. 149 от ЗДвП, общ брой места (седящи и стоящи) без водача, собственик на 

автобуса, данни за лиценза (вид, номер), към който е включен автобусът.  

 За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да 

представи: 

- списък на автобусите за съответната обособена позиция, с приложени заверени копия на 

свидетелства за регистрация на МПС – част I, с които ще се извършва поръчката; удостоверения 

за техническа изправност на ППС част I, буква А и част II (Приложение № 7 към чл. 38, ал. 1 от 

Наредба № Н – 32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата 

изправност на пътните превозни средства); застрахователни полици „Гражданска отговорност” и 

„Злополука на пътниците в обществения транспорт”; протокол от извършен периодичен преглед 

на техническата изправност на ППС; карта за допълнителен преглед на превозните средства за 

превоз на пътници. 

ВАЖНО: При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите 

за подбор се доказва от обединението – участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с 

изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо 

за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и 

съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в 

договора за създаване на обединението! 

6.3.4. За изпълнение предмета на поръчката/обособената позиция, участникът трябва да 

разполага със: 

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

автобусите; 
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 собствена или наета гаражна база за домуване на автобусите; 

Участниците посочват изискуемата информация за наличието на собствена или наета 

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

наета гаражна база за домуване на автобусите в Част IV „Критерии за подбор”, раздел В: 

Технически и професионални способности, т.9 от ЕЕДОП - Образец № 2, посочвайки адрес на 

базите и № на документ за собственост или договор за наем. 

 За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи: 

документ за собственост, договор за наем или друг относим документ за наличие на собствена или 

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

собствена или наета гаражна база за домуване на автобусите. 
 

7. Деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

7.1. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с 

критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В него се предоставя съответната информация, 

изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази данни или публични регистри, в 

които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да 

предоставят информация. 

7.2. Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие  по 

отношение на обстоятелствата по т. 2 от настоящия раздел (вж. Лично състояние на участниците) , 

ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с 

информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите 

задължени лица. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по т. 2. се 

попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице. Когато се подава повече от един 

ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан 

от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

7.3. Когато участник е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на 

съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители трябва да представи 

отделен ЕЕДОП, попълнен от всяко от тези лица. 

7.4. Възложителят може да изиска по всяко време от участниците доказателства във връзка 

със заявените от тях в ЕЕДОП обстоятелства. Възложителят може да не приеме представено 

доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което 

има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

8. Допълнителни указания при попълване на ЕЕДОП. 

8.1. В част II, Раздел А от ЕЕДОП, участниците посочват 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, както и адрес, 

включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Когато участник 

в обществена поръчка е обединение, което не е юридическо лице, в част II, Раздел А от ЕЕДОП се 

посочва правната форма на участника (обединение/консорциум/друга), като в този случай се 

подава отделен ЕЕДОП за всеки един участник в обединението. В случай че обединението е 

регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена 

поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително 

електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай че обединението не е 

регистрирано, участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ след уведомяването му 

за извършеното класиране и преди подписване на договора за възлагане на настоящата 

обществена поръчка. 
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8.2. В част II, Раздел Б от ЕЕДОП се посочват името/ната и адреса/ите на лицето/ата, 

упълномощено/и да представляват участника за целите на процедурата за възлагане на 

обществена поръчка. 

8.3. ЕЕДОП се предоставя в електронен вид. Подробни указания за предоставяне на 

ЕЕДОП в електронен вид са дадени в Методическо указание на АОП, публикувано на следния 

интернет адрес:http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf 

 

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 

1. Изисквания към документите. 

1.1. Всички документи се представят само в един екземпляр. 

1.2. Документите и данните в предложението се подписват само от лица с представителни 

функции. Когато документи, свързани с участие в обществената поръчка се подават от лице, което 

представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на 

представителната му власт. 

1.3. Всички представени в предложението документи трябва да са изготвени на български 

език. В случай, че документите се представят на език, различен от български език, следва да бъдат 

придружени с превод на български език. 

1.4. При изготвяне на офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, 

изтривания или корекции, освен ако са заверени с подпис и печат на представляващия или лицето, 

упълномощено от кандидата да го представлява. 

1.5. Когато са представени копия на документите, същите следва да са заверени с подпис и 

печат от съответния кандидат с текст „Вярно с оригинала”. 

1.6. Участниците нямат право да предлагат варианти на офертите. 

2. Изисквания за изготвяне на офертата. 

2.1. С подаване на офертата, участникът се съгласява с всички условия на възложителя, в 

т.ч. със срок на валидност на офертите от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на 

изтичане на срока за подаване на офертите, както и с проекта на договор. 

2.2. Офертата съдържа техническо и ценово предложение. Участниците представят и 

информация относно личното състояние и критериите за подбор.  

2.3. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените 

от възложителя условия.  

2.4. Офертите се изготвят на български език.  

2.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат или участник може да 

промени, да допълни или да оттегли офертата си.  

2.6. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да 

представи само една оферта.  

2.7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 

участник, не може да подава самостоятелно оферта.  

2.8. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице 

може да участва само в едно обединение.  

2.9. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.  

2.10. Обществената поръчка има обособени позиции, поради което условията по т. 2.6.-2.9. 

се прилагат отделно за всяка от обособените позиции.  

2.11. Техническото предложение следва да съдържа всички изискуеми документи, съгласно 

образеца на офертата, приложена към документацията на поръчката. 
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2.12. Ценовото предложение се представя в съответствие с приложения към 

документацията образец.  

2.13. При несъответствие с цифровата и изписаната с думи цена на предложението ще се 

взема в предвид изписаната  словом. 

3. Съдържание на офертите (съгласно раздел ІV. и V. от ППЗОП). 

3.1. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от 

упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с 

препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. 

3.2. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 

посочват: 

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 

3. наименованието на поръчката, и обособените позиции, за които се подават документите. 

При публично състезание опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 

(техническо предложение) и т.2 (ценово предложение) от ППЗОП и опис на представените 

документи. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката за 

всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и т.2 

от ППЗОП, с посочване на позицията, за която се отнасят. 

  3.3. съгласно чл. 39, ал. 3 от ППЗОП Офертата включва: 

1. техническо предложение, съдържащо: 

а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя; 

б) 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, когато е 

приложимо;  

2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

придобиване, и предложенията по други показатели с парично изражение. 

 3.4. Офертата на участниците в настоящата процедура следва да съдържа: 

 3.4.1. Заявление за участие: 

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с 

изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя.;  

2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;  

3. При участие на обединение, което не е юридическо лице - заверено копие от документ, 

от който да е видно правното основание за създаване на обединението. В документа следва да е 

определен партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка, 

както и да е уговорена солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно 

приложимото законодателство. В документа трябва да е посочена и следната информация:  

- правата и задълженията на участниците в обединението;  

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, включително кои от 

членовете на обединението ще извършват услугата обществен превоз на пътници. 

4. техническо предложение, съдържащо:  

а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя;  
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б) 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, когато е 

приложимо;  

5. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

услугата.  

3.4.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на Възложителя, съгласно позицията, за която участва – Образец № 

4; 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката следва да бъде изготвено 

съобразно образеца при съблюдаване на описанието на предмета на поръчката, Техническата 

спецификация и всички изисквания и условията за изпълнение на поръчката.  

3.4.3. Ценово предложение - Образец № 6  и Образец № 7 

         Участниците предлагат единична цена за километър. Информацията се представя по образец 

като посочената цена на километър е без ДДС. Информацията следва да се представи при 

спазване на правилото  за  закръгляне до трети знак след десетичната запетая. 

Предложената от участника цена за километър не може да е по-висока от посочената единична 

цена в Техническата спецификация.  

При несъответствие между цифровото и изписаното с думи суми ще се взема предвид изписаното 

с думи. В случай, че комисията установи наличие на аритметични грешки при формирането на 

предлаганата цена, ценовото предложение на съответния участник ще се счита за некоректно 

попълнено. 

 ЗА ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ СЕ ИЗГОТВЯ ОТДЕЛНО ЦЕНОВО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОЕТО СЕ ПОСТАВЯ в ОБЩАТА ОПАКОВКА.  

 Върху „общата запечатана непрозрачна опаковка” участникът посочва адрес за 

кореспонденция, телефон, електронен адрес, наименованието на процедура с надпис: „За участие 

в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „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“,  разделена на 2 обособени позиции. 

Върху общата запечатана непрозрачна опаковка не се поставят никакви други обозначения и не се 

полагат никакви други фирмени печати и знаци.   

Оферта, подадена по пощата, следва да бъде получена в СУ „Св. Климент Охридски", с 

адрес: град Ямбол, ул. „Стефан Караджа” №72, в срока, определен за подаване, посочен в 

обявлението. 

Участникът следва да посочи в офертата си: банков код, банкова сметка и банката, с която 

работи. 

Разходите на участника, свързани с окомплектоването на офертата и предложението за 

участие в процедурата, както и заплатените такси за изготвяне на документацията са за негова 

сметка. 

Участникът не може да има претенции за направените от него разходи, включително и при 

некласиране. 

Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на 

офертите си до момента на сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка. 

ІV. НАЧИН И СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 

Офертата и придружаващите я документи се представят в общата запечатана непрозрачна 

опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с 
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препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер на адреса на СУ „Св. Климент Охридски", 

град Ямбол, ул. „Стефан Караджа” №72. 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа  в ст.202 

(канцелария) в сградата на СУ „Св. Климент Охридски", град Ямбол, с адрес: град Ямбол, ул. 

„Стефан Караджа” № 72. 

Оферти, подадени по пощата или с куриер, следва да бъдат получени при Възложителя, в 

срока, определен за подаване на офертите, посочен в обявлението.  

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, 

определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се 

подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от 

списъка се завеждат в регистър. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени 

в списъка.  

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в 

срока, определен от него. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

Оферта, представена след изтичане на крайния срок не се приема от Възложителя. 

Възложителят няма да приема за участие в процедурата и ще връща незабавно на 

участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са 

представени в незапечатана, прозрачна или скъсана обща опаковка, като тези обстоятелства се 

отбелязват в регистъра за получени оферти за участие в настоящата обществена поръчка. 

При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът 

на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се 

издава документ. 

 До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 Всеки участник в публичното състезание следва да се придържа точно към обявените от 

Възложителя условия, и има право да представи само една оферта за всяка от обособените 

позиции.  

 

V. ПРОЦЕДУРА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА 

ОФЕРТИТЕ. 

1. Разглеждане на офертите. 

Получените заявления за участие или офертите се предават на председателя на комисията 

по чл. 51 от ППЗОП за което се съставя протокол с данните по ал. 1. Протоколът се подписва от 

предаващото лице и от председателя на комисията. 

Комисията разглежда офертите в ст.203 на СУ „Св. Климент Охридски“, с адрес: град 

Ямбол, ул. „Стефан Караджа“ № 72 на посочените в обявлението дата и час. 

При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците се 

уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.  

Датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения ще бъдат обявени чрез 

съобщение в профила на купувача не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне. На 

отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП. 

Отварянето на офертите е публично. Получените оферти се отварят на публично заседание, 

на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Всички 

присъстващи лица попълват имената си и се подписват в списък, подготвен от комисията.  
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В случай, че лицето, което управлява или представлява участника не присъства при 

отваряне на офертите, е необходимо представителят на участника да удостовери представителната 

си власт с изрично пълномощно, което се представя на комисията преди отваряне на офертите. 

Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и 

оповестява тяхното съдържание, а когато е приложимо - проверява за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 

Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика 

с надпис "Предлагани ценови параметри". 

Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да 

подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".  

Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на горните 

действия. 

Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и 

съставя протокол. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и изпраща 

протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. В срок до 5 

работни дни от получаването на протокола по ал. 7 участниците, по отношение на които е 

констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов 

ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. Възможността се 

прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да 

замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице 

не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото 

предложение. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, 

които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника. 

 След изтичането на определения  срок, комисията пристъпва към разглеждане на 

допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор. 

При разглеждане на офертите, когато е необходимо, се допуска извършване на проверки по 

заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и 

лица. От участниците може да се изиска да предоставят разяснения или допълнителни 

доказателства за данни, посочени в офертата. Проверката и разясненията не могат да водят до 

промени в техническото и ценовото предложение на участниците.  

Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена, което подлежи на оценяване, 

е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 

участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за 

начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.  

Обосновката може да се отнася до:  

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или 

на строителния метод;  

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за 

участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;  

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, 

доставките или услугите;  

4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП;  
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5. възможността участникът да получи държавна помощ.  

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно 

обстоятелствата, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде 

изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде 

отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват 

предложената цена или разходи.  

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с 

повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в 

останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, 

социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 

към ЗОП.  

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с 

повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в 

останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в 

предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.  

2. Комисията прави предложение за отстраняване от участие в процедурата участник: 

2.1. който не е представил някой от необходимите документи, изискващи се съгласно 

документацията за участие; 

2.2. по отношение, на когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1 от ЗОП; 

2.3. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително 

обявените условия на Възложителя; 

2.4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията. 

Участниците в процедурата са длъжни в процеса на провеждането й да уведомят 

Възложителя за всички настъпили обстоятелства по чл. 54, ал.1 от ЗОП в 3 /три/ дневен срок от 

настъпването им. 

Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, 

че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. 

Комисията разглежда офертите на допуснатите участници и проверява за съответствието 

на предложенията с предварително обявените условия. 

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения 

комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на 

отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП 

3. Критерий за възлагане на поръчката.  

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най – изгодната 

оферта. Икономически най – изгодната оферта се определя въз основа на критерий „най-ниска 

цена”. 

 На първо място се класира участникът предложил най-ниска цена. Комисията провежда 

публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, при 

критерий за възлагане най-ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти. 

4. Комисията съставя протокол за извършване на подбора на участниците, разглеждането, 

оценката и класирането на офертите, в който се посочват номер и дата на протоколите от 

извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на 

офертите и се описват предложенията на комисията за вземане на решение от възложителя. 

Възложителят утвърждава протокола по реда на чл. 106 от ЗОП. В 10-дневен срок от 

утвърждаване на протокола възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за 

прекратяване на процедурата.  
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5. Основания за прекратяване на процедурата: 

 Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато: 

1. не е подадена нито една оферта; 

2. всички оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и 

срок, или са неподходящи; 

3. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор; 

4. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат 

отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата; 

5. поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 ЗОП не се сключва договор 

за обществена поръчка; 

6. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, 

надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 

7. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в 

резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури 

финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да 

предвиди; 

8. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха 

променили кръга на заинтересованите лица. 

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 

1. е подадена само една оферта; 

2. има само една подходяща оферта; 

3. участникът, класиран на първо място: 

а) откаже да сключи договор; 

б) не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или 

в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

VІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 

обявените от възложителя условия. За изпълнител на всяка обособена позиция ще бъде определен 

участникът, за когото са изпълнени следните условия: 

- за когото не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по 

чл. 54, ал. 3 от ЗОП;  

- отговаря на критериите за подбор; 

- предложил е най-ниска цена; 

След приключване работата на комисията и в 10-дневен срок от утвърждаване на 

протокола, възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на 

процедурата. Решенията се изпращат в един и същи ден на участниците и се публикуват в 

профила на купувача. 

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, 

при условие че при подписване на договора определеният изпълнител: 

1. представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2 от ЗОП;  

2. представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите 

лица и подизпълнителите, ако има такива; 
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3. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, 

което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка; 

 Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място: 

1. откаже да сключи договор; 

2. не изпълни някое от горните условия, или 

3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

  В този случай възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за 

определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за 

изпълнител. 

  Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията, 

допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е 

определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, 

когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП и са наложени от обстоятелства, 

настъпили по време или след провеждане на процедурата. 

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за 

определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение 

на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите 

участници за решението за определяне на изпълнител. 

Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 14 

/четиринадесет/ дневен срок от уведомяване, когато определеният за изпълнител е единственият 

заинтересован участник. 

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят, с изключение на 

случаите, предвидени по закон. 

За неуредените в настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки и действащото българско законодателство. 

Доказване на липсата на основания за отстраняване: 

Съгласно чл. 58 от ЗОП, за доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, 

избран за изпълнител, представя: 

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост; 

2. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника; 

3. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 – удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция „Главна инспекция по труда”. 

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния 

документ /по изброените по – горе точки/, издаден от компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен. Когато в съответната държава 

не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички 

обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение 

съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, 

участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната 

държава  

Съгласно чл. 66, ал. 3 от ЗОП изпълнителят сключва договор за подизпълнение с 

подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не 

освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.  

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или 

юридически лица и Възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на 
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юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят 

представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и 

регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на 

държавата, в която обединението е установено. 

 

 VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ. 

1. Подлежащи на обжалване актове. 

Всяко решение на Възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка до 

сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред 

Комисията за защита на конкуренцията. На обжалване подлежат и действия или бездействия на 

Възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. 

2. Подаване на жалба. 

2.1. Жалба се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до Възложителя, 

чието решение се обжалва. 

2.2. Производството по обжалване решенията на Възложителя, негови действия и 

бездействия протича по реда на чл. 196 и сл. от ЗОП. 

3. Срокове 

При изчисляване на сроковете във връзка настоящата процедура участниците следва да 

съблюдават и разпоредбите на чл. 28 от ППЗОП. 

4. Приоритет на документи. 

При разминаване в записите на отделните документи за валидни да се считат записите в 

документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната 

последователност: 

1) Обявление за обществената поръчка; 

2) Техническата спецификация и приложенията към нея; 

3) Указания за подготовка на офертата; 

4) Проект на договор. 

Независимо от посоченото в настоящата документация, по отношение на всички въпроси, 

свързани с възлагането на настоящата обществена поръчка основен приоритет имат разпоредбите 

на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки. 

5. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на 

заетостта и условията на труд. 

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република 

България и относими към предмет на поръчката, както следва: 

5.1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 

Национална агенция по приходите: 

Информационен телефон на НАП: 0700 18 700; 

Интернет адрес: www.nap.bg 

5.2. Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на 

труд: 

Министерство на труда и социалната политика: 

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg 

София 1051, ул. Триадица № 2 
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Телефон: 02 8119 443 

6. Други указания. 

 За неуредените въпроси в настоящата документация ще се прилагат разпоредбите на 

Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. 

 

                                  VІІІ. ОБРАЗЦИ. 

1. Опис на представените документи - Образец № 1; 

2. ЕЕДОП - Единен европейски документ за обществени поръчки за кандидата в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя – Образец № 2; 

3. Декларация за съгласие за участие от подизпълнител/и - Образец № 3; 

4. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации 

и изисквания на Възложителя - Образец № 4; 

5. 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 по чл.39, ал.З, 

т.1, буква „д“ от ППЗОП - Образец  № 5; 

6. Ценово предложение –приложим за обособена позиция 1 - Образец № 6; 

7. Ценово предложение –приложим за обособена позиция 2 - Образец № 7; 

8. Декларация по чл.69, ал.1 и ал.2 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) - Образец № 8; 

9. Декларация по чл.59, ал.1, т.З от Закона за мерките срещу изпиране на пари /ЗМИП/ - 

Образец № 9; 

10. Декларация 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 – Образец № 10; 

11. Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката - Образец № 11; 

12. Декларация по чл.64, ал.1, т.9 от ЗОП за инструментите, съоръженията и техническото 

оборудване, с които участника ще разполага за изпълнение на обществената поръчка - Образец № 

12; 

 

Приложение:  Проект на договор  

ПРОЕКТ  

             Д О Г О В О Р 

 

№............./..........................2020 г. 

за възлагане на обществена поръчка за услуги 
с предмет  „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 две обособени 
позиции“  

 

 Днес, ........2020 година, в гр.Ямбол,  между : 
 1.СУ“Св.Климент Охридски“, с адрес: гр.Ямбол, ул.“Стефан Караджа” № 72, с ЕИК 

000961480, представлявано от Живка Димитрова-директор и Стоян Георгиев- гл.счетоводител, 

наричани за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ  от една страна и  

 

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

управление……………………................................................................................... 
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ЕИК …………………, представляван(о) от  ……………………………………………...….. наричан 

за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани 

заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“); 

на основание чл. 112, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), 

съгласно утвърден от Възложителя протокол № ___/__________за определяне на изпълнител се 

сключи този Договор, следното: 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу 
възнаграждение и при условията на този Договор, следната услуга: „Извършване на 
специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици от I до XII клас 
през учебната 2019/2020 година по утвърдени маршрутни разписания до СУ „Св. Климент 
Охридски" - с адрес: гр. Ямбол, ул. „Стефан Караджа" № 72 по две обособени позиции“ за 
Обособена позиция № ……………………………….. 

  по обособена позиция №  ........  с Маршрути № 

  1: …………………………………………………………… 

Основни автобуси, с които ще се изпълнява поръчката: 

1. марка ..........................  рег.№ ....................  

2. ………… 

Резервни автобуси, с които ще ес изпълнява поръчката: 

1. марка ……………….. рег.№…………….., ……. 

наричана за краткост „Услугата“.  

 

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугата в съответствие с Техническата 

спецификация, Предложението за изпълнение на поръчката [на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ] и Ценовото 

предложение [на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ], и чрез лицата, посочени в Предложението за изпълнение, 

представляващи неразделна част от договора. 

СРОК  НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 3. Договорът влиза в сила на 15.09.2020 г. и е със срок на действие до 15.06.2021 г. 

 

Чл. 4. Мястото на изпълнение на Договора – територията на област Ямбол (от населени места до  

СУ“Св.Климент Охридски“ в гр.Ямбол), съгласно посочените маршрути по населени места. 

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.  

Чл. 5. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на база 

единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му предложение, като 

максималната стойност на договора не може да надвишава [[……… (…………………………)] 

(посочва се цената без ДДС, с цифри и словом)] лева без ДДС  и [……… (…………)] (посочва се 

цената с ДДС, с цифри и словом)] лева с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на 

Договора“). 

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, 

[включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката] като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Цената, посочена в ал. 1, е крайна за отделните дейности, свързани с изпълнението на 

Услугите, посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за времето на изпълнение на 

Договора и не подлежи на промяна.   

  

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва: 

чрез периодични плащания въз основа на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечни отчети – в 
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срок до ......... дни, считано от приемане изпълнението на Услугите за съответния период. 

 

Чл. 7. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи: 

1. отчет за предоставените Услуги за съответния период, представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите за съответния период, подписан от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [след получаване на отчета по т. 1], при съответно спазване 

на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора; и 

3. фактура за дължимата сума за съответния период, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 

..................(словом)] дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на 

условията по ал. 1. 

 

Чл. 8. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева  чрез банков превод по следната 

банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: […………………………….] 

BIC: […………………………….] 

IBAN: […………………………….]. 

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по 

ал. 1 в срок от ....... (с думи) 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) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може 

да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, подизпълнителят представя на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от Услугите за съответния период 

заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за 

плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със 

становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване на 

разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, и заплаща 

възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до ......(словом) дни от подписването на 

приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, 

когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на 

причината за отказа. 

 

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. 8 – 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; 

3. при промяна на цените на горивата на Българската стокова борса с 20 на сто или при 

увеличение на минималната работна заплата в РБългария, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да 

отправи до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложение за промяна на цената на км пробег, придружено с 

писмена обосновка. При постигане на съгласие за промяната на цената на км пробег, 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подписват допълнително споразумение – анекс за 

изменение на Договора на основание чл. 116 от ЗОП. 

  

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените 

срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията; 

2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 

изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;  

3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. ........ 

от Договора;   

5. 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]  

6.да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор; 

7. да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението на Услугите, без 

предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ( 

8.Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в 

офертата му подизпълнители в срок от ........ дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 

..........(словом) 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  

 

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква и да получава Услугите в уговорения срок, количество и качество; 

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да 

получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва 

проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на 

изпълнението; 

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

изготвените от него отчети или съответна част от тях; 

4. да не приеме някои от отчетите, в съответствие с уговореното в чл. ........... от Договора; 

 

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да приеме изпълнението на Услугите за всеки отделен период от отчетите, 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 Услугите, 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. .......... 

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; 

 

Специални права и задължения на Страните 

http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
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ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1
  

Чл. 15. Предаването на изпълнението на Услугите за всеки отделен период се документира с 

протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
2
 в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-

предавателен протокол“)].
3
  

 

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

2. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното 

(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва с 

подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от Страните в срок до […] 

(словом)] дни след изтичането на срока на изпълнение по чл....... от Договора. 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. 

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 17. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна 

дължи на изправната неустойка в размер на ...... % ( на сто)] от Цената  за всеки ден забава, но не 

повече от .............% (...... на сто)] от Стойността на Договора. 

Чл. 18. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение 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/задача, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното 

изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за 

изпълнение и да прекрати договора.  

 

Чл. 19. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, 

виновната Страна дължи неустойка в размер на …% ([словом] на сто)] от Стойността на 

Договора.]
4
 

 

Чл. 20. 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. 21. (1) Този Договор се прекратява:
5
 

1. с изтичане на Срока на 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 ………. 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; 

                                                           
1
 При необходимост възложителите могат да уредят и други клаузи относно предаването и приемането на 

изпълнението.  

2
 Чл.71 ППЗОП. 

3
 Предаването на изпълнението е допустимо да се документира и по други начини в зависимост от предмета на 

поръчката 

4
 Не се дължи неустойка за  

5
 Изброените основания не са изчерпателни. 
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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 / ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Чл. 22. (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 Услугите в срок до ………. дни, 

считано от Датата на влизане в сила; 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от ………. дни; 

3. 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. 23. 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. 24. 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 отчети, 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. 25. 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. 26. (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; 
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2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора 

 

Спазване на приложими норми  

 

Чл. 27. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е длъжен 

да спазва 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. 28. (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/съответната Страна, всички 

негови/нейни поделения, контролирани от него/нея фирми и организации, всички негови/нейни 

служители и наети от него/нея физически или юридически лица, като 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/съответната Страна 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. 29. 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. 30. (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, 
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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 […] (словом)] 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. 31. 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. 32. 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. 33. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от 

непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това 

понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. 

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на 

настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да 

предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените 

вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до … дни от настъпването на 

непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните 

последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за 

настъпилите от това вреди. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях 

насрещни задължения се спира. 

(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 
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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. 34. 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.  

Чл. 35. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и 

действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат 

за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече 

нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза 

от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло. 

 

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 […] (словом)] 

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 […] (словом)] дни от вписването ѝ  в съответния 

регистър. 
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Език 

 

Чл. 37. (1) Този Договор се сключва на български и английски език. В случай на несъответствия, 

водещ е българският 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. 

 

Чл.39. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

българско законодателство.] 

 

Разрешаване на спорове 

 

Чл. 40. 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. 41. Този Договор се състои от … (…) страници и е изготвен и подписан в  ........ (посочва се 

броя) еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните. 

 

Чл. 42. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 

Приложение № 1 – Техническа спецификация; 

Образец № 1 – Предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Образец № 6 или Образец № 7 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Образец № 12 - Декларация по чл.64, ал.1, т.9 от ЗОП за инструментите, съоръженията и 

техническото оборудване, с които участника ще разполага за изпълнение на обществената 

поръчка   

  

  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛ: 


