
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

ОТНОСНО: Отваряне на ценови предложения за процедура публично състезание 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“, както следва: 

 

"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 

                     
На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, Комисията за извършване на подбор на 

участниците, разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в 

обществената поръчка с горепосочения предмет обявява, че на 04.08.2020 г. в 10:00 

ч. в стая 203 на СУ“Св.Климент Охридски“, с адрес: гр.Ямбол, ул.“Стефан 

Караджа“ № 72, ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на 

участниците в процедурата с горепосочения предмет.  

На публичното заседание могат да присъстват лицата по чл.54, ал.1 от 

ППЗОП, както и представители на средствата за масово осведомяване.  

 

Б.Даков        30.07.2020 г. 

Председател на комисията  

 


