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изх. № РД.02.12-157 / 29.11.2018 г.  

 

ДО 

Г-Н ИВАН ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ 

УПРАВИТЕЛ НА „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД 

УЛ. „ТРЕТИ МАРТ” № 9 

ГР. ЕЛЕНА 5070 

/препоръчано с известие за доставяне/ 

 

 

ПОКАНА 

до определени лица на основание чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: “Специализиран превоз на ученици на територията 

на община Елена през учебната 2018-2019 г. - до 30.06.2019 г.” 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,  

 

На основание чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП, Ви отправяме покана за участие в договаряне по 

обществена поръчка с предмет “Специализиран превоз на ученици на територията на 

община Елена през учебната 2018-2019 г. - до 30.06.2019 г.”, по определени маршрути. 

Договарянето ще се проведе в сградата на Община Елена, адрес: ул. „Иларион 

Макариополски" № 24, след като участникът представи своята оферта. 

За участие в договарянето, моля  да представите на адрес: гр. Елена, ул. „Иларион 

Макариополски” № 24, стая 204, оферта, съобразена с изискванията на Възложителя, 

посочени в поканата и техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата 

покана. 

I. Мотиви за възлагане на обществената поръчка по чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП 

С Обява № РД.02.12-115/16.08.2018 г. кметът на община Елена е обявил обществена 

поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: “Специализиран превоз на 

ученици на територията на община Елена през учебната 2018-2019 г. - до 30.06.2019 г.” с  

ID на документа в РОП 9079713. С писмо вх. № РД.02.18-992 от 28.11.2018 г., 

изпълнителят по договор № РД.02.11-712 от 19.09.2018 г. уведомява Община Елена, че са 

налице съществени технически причини, както и изключителни и обективни 

обстоятелства, които препятстват изпълнението по отношение на един от маршрутите. 

Считано от 03.12.2018 г. същият ще бъде прекратен, като Възложителят е поставен в 
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невъзможност да осигури специализиран превоз с автомобилен транспорт на деца и 

ученици през учебната 2018 - 2019 г. на територията на община Елена по следните 

маршрути: 

Направление І - превоз с автомобил над 22 места по маршрут - АГ гр. Елена - с. 

Бойковци - с. Каменари - с. Палици - с. Чакали - с. Костел - с. Марян - СУ гр. Елена - АГ 

Елена, съгласно приложеното маршрутно разписание.  

Направление IІ - превоз с автомобил до 22 места по маршрут АГ гр. Елена – с. Майско - 

с. Беброво - Разклон с. Петковци - СУ Елена - АГ гр. Елена, съгласно приложеното 

маршрутно разписание.  

 

Това от своя страна води до нарушаване на нормалното изпълнение на нормативно 

установени дейности на възложителя, а именно осигуряване на специализиран превоз с 

автомобилен транспорт на деца и ученици през учебната 2018 - 2019 г. на територията на 

община Елена (съгласно чл. 20 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на 

средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени 

пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за 

определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по 

нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в 

планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на 

превозите и други нормативни актове, отнасящи се до организацията на автомобилния 

транспорт). 

Във връзка с гореизложеното може обосновано да се твърди, че за Община Елена е 

възникнала необходимост от неотложно възлагане (до 03.12.2018 г. трябва да има 

сключен договор за изпълнение на специализиран превоз с автомобилен транспорт на 

деца и ученици през учебната 2018 - 2019 г.), поради което е приложим редът, посочен в 

чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП за отправяне на покана до определени лица. Обстоятелствата за 

неотложност в конкретния случай не се дължат на действия или бездействия на 

възложителя, а на непредвидени обстоятелства, възникнали за изпълнителя. Съгласно т. 

17 от ДР на ЗОП под „Изключителни обстоятелства“ са обстоятелства, които могат 

съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на 

нормативноустановени дейности на възложителя. Доколкото задължението за 

възложителя за осигуряване на специализиран превоз произтича от нормативен акт, 

налице е приложимост на настоящия ред за възлагане. 

II. Описание на предмета на обществената поръчка 

1. Обем и обхват на обществената поръчка: 

1.1. Специализираният превоз ще се извършва всеки учебен ден и обхваща превозването 

на ученици и учители - придружители с общ брой както следва: 

1. Направление І: превоз с автомобил над 22 места по маршрут - АГ гр. Елена - с. 

Бойковци - с. Каменари - с. Палици - с. Чакали - с. Костел - с. Марян - СУ гр. Елена - АГ 

Елена, съгласно приложеното маршрутно разписание.  

2. Направление IІ - превоз с автомобил до 22 места по маршрут - АГ гр. Елена – с. 

Майско - с. Беброво - Разклон с. Петковци - СУ Елена - АГ гр. Елена, съгласно 

приложеното маршрутно разписание.  
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Изготвените маршрутни разписания са неразделна част от договора. Същите се 

утвърждават от кмета на общината и се съгласуват с директорите на съответните 

училища.  

Промени в разписанията са допустими по искане на Възложителя, ако това се налага от 

промени в учебните планове на училищата. 

 

III. Място за изпълнение на поръчката - територията на община Елена. 

 

IV. Срок за изпълнение на поръчката - Срокът за изпълнение на услугата е от датата на 

подписване на договора до 30.06.2019 г.  

 

V. Критерий за възлагане - най-ниска цена. 

 

VI. Прогнозна стойност - до 35 000 (тридесет и пет хиляди) лева без ДДС. 

Участникът представя предлаганата от него единична цена - лв./км. пробег за съответния 

маршрут в български лева, с включени всички разходи, без включен ДДС. 

Единичните цени, посочени в ценовото предложение на изпълнителя, не подлежат на 

увеличаване за целия срок на договора с изключение на случаите по чл. 116 от ЗОП и/или 

при промяна в цената посочена в Заповед на Министъра на образованието и науката, с 

която се определя размера на средствата за компенсиране на километър от общия пробег. 

Предлаганата от участника цена (лв./км. пробег за съответния маршрут) трябва да е 

съобразена с условията на и да не надвишава цената посочена в Заповед № РД 09- 

1038/29.07.2016 г. на Министъра на образованието и науката, съгласно която: 

За специализиран превоз с автомобилен транспорт при автомобили до 22 места цената е 

до 1,10 лв./км от общия пробег, а за автомобили над 22 места - до 1,65 лв./км от общия 

пробег. 

VII. Финансиране:  

Специализираният превоз се финансира със средства от централния бюджет до размера, 

определен в закона за държавния бюджет за съответната година. В случаите, когато 

размерът на сумите по издадените фактури надвишават разполагаемите средства за 

разплащане на извършените превози, полагащите се суми се намаляват съразмерно на 

недостига. Разликата при възможност се изплаща през следващи отчетни периоди в 

рамките на текущата бюджетна година, съгласно чл. 73 от Наредба за условията и реда за 

предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени 

за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в 

нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени 

пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт 

и транспорта в планински и други райони за издаване на превозни документи за 

извършване на превозите (обн. ДВ. бр. 51 от 7 юли 2015 г.). 

VIII. Съдържание на офертата: 

Офертата на всеки участник във възлагането трябва да включва: 

1. Опис на представените документи – свободен текст; 
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2. Оферта (Образец № 1) – в образеца се посочва информация относно правно-

организационната форма, под която участниците осъществяват дейността си, както и 

списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от 

наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат; 

информация относно използването капацитета на трети лица, подизпълнители; 

информация относно възможностите на участника да отговори на критериите за подбор на 

възложителя и др. 

3. При участник - обединение, което не е юридическо лице – оригинал или заверено от 

участника копие на  документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението, както и следната информация във връзка с обществената поръчка: 

- правата и задълженията на участниците в обединението; 

- разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

- определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената 

поръчка. 

Към офертата участникът – обединение, което не е юридическо лице, представя и 

декларация (Образец № 13), че всички членове на обединението са длъжни да останат в 

състава на обединението за целия период на изпълнение на договора за възлагане на 

обществена поръчка, сключен в резултат на проведеното възлагане, както и че не се 

допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата.  

4. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника – когато е приложимо; 

5. Техническо предложение (Образец № 2), съдържащо: 

а). предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация 

и изискванията на възложителя; 

б). декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

в). декларация за срока на валидност на офертата; 

г). 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; 

6. Ценово предложение (Образец № 3), съдържащо предложението на участника относно 

превозни цени в лева за километър общ пробег. Предлаганите цени не могат да 

надвишават посочените в Заповед № РД-09-1038 / 29.07.2016 г. на  Министъра на 

образованието и науката, за определяне на максимален размер на средствата за 

компенсиране на километър от общия пробег и чл. 6, ал. 1 от Наредба за условията и реда 

за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на 

цени за обществени пътнически превози по автомобилния, предвидени в нормативните 

актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически 

превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта 

в планински и други райони за издаване на превозни документи за извършване на 

превозите (обн. ДВ. бр. 51 от 7 юли 2015 г.), а именно: 

- за автомобили до 22 места – до 1.10 лв./км общ пробег;  

- за автомобили над 22 места – до 1.65 лв./км общ пробег. 

7. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 4); 
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8. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП (Образец № 5);  

9. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност -  когато е приложимо; 

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

на заявлението за участие или офертата той е предприел мерки за доказване на 

надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в декларация (свободен текст). Като 

доказателства за надеждността на участника се представят следните документи: 

9.1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 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 дължимо обезщетение; 

9.2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП - документ от съответния 

компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата 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 (Образец № 

6); 

11. Декларация по чл. 10, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (Образец 

№ 7);  

12. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, на услугите, 

идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 

три години (Образец № 8); 

13. Списък - декларация по чл. 64, ал. 1, т. 3 и т. 6 от ЗОП на техническите лица и 

персонал, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка (Образец 

№ 9); 

14. Списък - декларация по чл. 64, ал. 1 т. 4 и т. 9 от ЗОП за техническото оборудване и 

съоръжения, с които разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка 

(Образец № 10); 

15. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП (Образец № 11) – когато е 

приложимо. 

16. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 12) – когато е 

приложимо. Декларацията се представя като доказателство за поетите от 

подизпълнителите задължения. 

17. Декларация при участие на обединение (Образец № 13) – когато е приложимо. 

 

IX. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА:  

1. Документите от офертата се представят в запечатана непрозрачна опаковка. 

Документите, свързани с участието във възлагането, 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. 

Върху опаковката с офертата участникът изписва следното: 

 

До Община Елена 

гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 
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Оферта 

за участие в обществена поръчка с предмет: “Специализиран превоз на ученици на 

територията на община Елена през учебната 2018-2019 г. - до 30.06.2019 г.” 

______________________________ 

                                                                        наименованието на участника,  

вкл. участниците в обединението 

 (когато е приложимо) 

______________________________ 

адрес за кореспонденция 

______________________________ 

телефон, факс и електронен адрес 

2. Върху опаковката не се поставят никакви други обозначения. 

3. За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват: 

 подател на офертата или заявлението за участие; 

 номер, дата и час на получаване; 

 причините за връщане на заявлението за участие или офертата, когато е 

приложимо. 

4. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и 

часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. 

5. Офертите се приемат в Община Елена на адрес: гр. Елена, ул. „Иларион 

Макариополски” № 24, стая 204. 

 

Приложения към поканата:  

1. Техническа спецификация - Приложение № 1; 

2. Проект на договор - Приложение № 2; 

3. Маршрутни разписания - Приложени № 3.1. и Приложение № 3.2; 

4. Образци. 

 

 

 

С уважение,  

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 


