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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

“СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ЕЛЕНА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018-2019 Г. - ДО 30.06.2019 Г.” 

 

1. Обем и обхват на обществената поръчка: 

1.1. Специализирания 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 - 

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

маршрутно разписание.  

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. 

 

1.2. Брой и капацитет на автобусите: 

За изпълнение на превоза по горепосочените маршрути са необходими не по-малко 

от 2 (два) броя автобуси със съответния брой места, както следва: 

- 1 (един) бр. автобус (над 22 седящи места), без мястото на водача, 

- 1 (един) бр. автобус (до 22 седящи места), без мястото на водача.  

 

1.3. Общ преход по маршрути на автомобилите за ден: 

 І. по маршрут: АГ гр. Елена - с. Бойковци - с. Каменари - с. Палици - с. Чакали - с. 

Костел - с. Марян - СУ гр. Елена - АГ Елена – разстояние 119 км. или: 

1 курс по 119 км. на ден, за автомобил над 22 места; 

 

ІІ. по маршрут: АГ гр. Елена - Майско - Беброво - Разклон с. Петковци - СУ Елена - 

АГ Елена – разстояние 114 км. или: 

1 курс по 114 км. на ден, за автомобил до 22 места. 

 

2. Изисквания към участниците: 

Участниците във възлагането по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за 

обществените поръчки „чрез събиране на оферти с обява” на обществена поръчка за 

услуга с предмет: “Специализиран превоз на ученици на територията на община 

Елена през учебната 2018-2019 г. - до 30.06.2019 г.”, следва да отговарят на следните 

изисквания: 

а). да притежават валиден лиценз за извършване на превоз на пътници на 

територията на Република България и удостоверения на МПС за обществен превоз на 

пътници към лиценза; 

б). да имат опит в извършването на специализиран превоз на деца и/или ученици; 
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в). да разполагат с не по-малко от 2 броя превозни средства – автобуси за превоз на 

пътници (собствени, наети, на лизинг или др. правно основание), 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 автобуса; 

 сключена застраховка „Гражданска отговорност” и „Злополука на пътниците”, 

валидни към датата на подаване на офертата. 

Забележка: 

Срокът на договора за ползване на превозни средства под наем, лизинг или др. 

правно основание, в случай, че участникът предвижда да използва такива при изпълнение 

на обществената поръчка, трябва да е не по-кратък от срока за изпълнение на услугата 

– до 30.06.2019  г.  

г). да разполагат със собствена, взета под наем или на друг вид правно основание 

гаражна и/или сервизна база; 

Забележка: 

Срокът на договора за ползване на гаражна и/или сервизна база под наем или 

друго правно основание, в случай, че участникът предвижда да използва такава при 

изпълнение на обществената поръчка, трябва да е не по-кратък от срока за изпълнение 

на услугата – до 30.06.2019 г. 

д). да разполагат с квалифицирани водачи на превозни средства, които: 

 да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или не са лишени 

по съдебен или административен ред от правото да управляват моторно превозно 

средство; 

 да притежават най-малко две години професионален опит като водачи на 

автобус; 

 да  са на възраст не по-малка от 25 години; 

 да притежават валидни удостоверения за психологическа годност, свидетелства 

за управление на МПС и карти за квалификация;  

е). да разполагат с лице за извършване на предпътни прегледи за проверка на 

техническата изправност на превозните средства преди всяко излизане от 

експлоатационния център. Предпътният преглед трябва да се извършва от лице, което е 

завършило средно или висше образование със специалност, посочена в Приложение № 9б 

от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията 

на Република България и е в трудовоправно или облигационно правоотношение с 

превозвача. 

 

3. Изисквания към изпълнителя на обществената поръчка: 

 3.1. Изпълнението на поръчката следва да се осъществява съобразно изискванията 

на действащото национално и европейско законодателство, както и съгласно условията на 

възложителя, посочени в документацията за участие, вкл. Техническата спецификация и 

приложените маршрути за изпълнение.  

 3.2. Изпълнителят на обществената поръчка се задължава: 
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 - да осигури безопасност и култура на обслужване, както и технически изправни 

автобуси, за които има издадено удостоверение за преминат допълнителен преглед за 

проверка на оборудването на автобуса; 

- да изпълнява стриктно разпоредбите на Закона за движение по пътищата, Закона за 

автомобилните превози, Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване 

на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, 

Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на 

Република България, както и всички други нормативни актове по организацията на 

автомобилния транспорт; 

 - да сключи застраховка „Гражданска отговорност” за автобусите, с които ще се 

извършва специализирания превоз на ученици и застраховка „Злополука на пътниците”; 

 - да спазва маршрутните разписания, определени в Приложения 4.1 и 4.2 от 

документацията по възлагането на обществената поръчка; 

 - да съгласува с Областен отдел „Автомобилна администрация” по 

месторегистрация на превозвача, подписаните от двете страни по договора за изпълнение 

на обществената поръчка, маршрутни разписания за специализиран превоз на ученици за 

учебната 2018/2019 г., до 30.06.2019 г.; 

 - да осигури на всеки ученик карта, удостоверяваща правото му да пътува, съгласно 

Приложение № 10 към чл. 62 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на 

пътници и товари на територията на Република България; 

 - да осигури безплатни карти за пътуване на придружаващите учители; 

 - да води отчет за броя на предоставените карти, техните серия и номер; 

 - да представя справка за извършените курсове, изминатия пробег за периода и да 

издаде първичен счетоводен документ (фактура); 

 - да осъществява превозите с автобуси, чиито брой места съответства на броя на 

превозваните ученици; 

 - да осигури извършването на предпътни прегледи за проверка на техническата 

изправност на превозните средства и медицински преглед на водачите на автобусите. 

3.3. При изпълнението на договора за обществена поръчка изпълнителят и неговите 

подизпълнители са длъжни да спазват 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. 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

А. Участие във възлагането на обществената поръчка: 

1. Във възлагането по реда на чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП на обществена поръчка 

с предмет: “Специализиран превоз на ученици на територията на община Елена през 

учебната 2018-2019 г. - до 30.06.2019 г.” могат да участват всички лица, които отговарят 

на изискванията на възложителя, съобразно тази документация, приложенията към нея и 

на законовите изисквания поставени със ЗОП и ППЗОП. 

2. Участник във възлагането на обществената поръчка може да бъде всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, 

както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги съгласно 

законодателството на държавата, в която то е установено. 
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3. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник във 

възлагането на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да 

сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. 

4. В случаите по предходната т. 3, ако за доказване на съответствие с 

изискванията за технически и професионални способности клонът се позовава на 

ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката 

ще има на разположение тези ресурси. 

 

Б. Ограничение за участие: 

1. Не могат да участват във възлагането участници: 

 при които лицата по чл. 40, ал. 1, т. 1 и 2 от ППЗОП са свързани лица с 

възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;  

 които са сключили договор с лице по чл. 68 или 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. 

2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде 

подизпълнител  на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.  

3. Във възлагането на обществената поръчка едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в едно обединение. 

4. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници във възлагането 

на една и съща обществена поръчка.  

5. Всеки участник във възлагането на обществената поръчка има право да 

представи само една оферта.  

 

В. Основания за задължително отстраняване: 

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка участник, когато: 

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:  

а). престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс; 

б). престъпление по чл.159а – 159г от Наказателния кодекс; 

в). престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс; 

г). престъпление по чл. 192а от Наказателния кодекс; 

д). престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

е). престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

ж). престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

з). подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

и). участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс; 

й). престъпление по чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга 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 участника, или 

аналогични задължения установени с акт на компетентен орган, съгласно 
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законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато 

разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията, или задължението е по акт, 

който не е влязъл в сила;  

Забележка: 

На основание чл. 54, ал. 3 от ЗОП, основанието по т. 3 за отстраняване не се прилага, 

когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не 

повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена 

финансова година. В този случай, участникът следва да представи доказателства чрез 

представяне на годишен финансов отчет или неговите съставни части, когато 

публикуването му се изисква и справка за общия оборот. 

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

5. е установено, че: 

• е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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

 

Г. Мерки за доказване на надеждност: 

ЗОП дава възможност участникът да не бъде отстранен, ако същият е предприел 

мерки за доказване на надеждност като: 

• погасил е задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП (т. 3 от настоящите 

указания), включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, 

отсрочени или обезпечени; 

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

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;  

• изяснил е 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.  

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и 

конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.  

Доказателствата за мерките за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП се описват 

в декларация (свободен текст) и се поставят към офертата. Видове доказателства: 

- документ за плащане или споразумение за разсрочване/отсрочване на задължения; 

- документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните 

обстоятелства по чл. 56, ал. 1. т. 3 oт ЗОП – изяснил е изчерпателно фактите и 

обстоятелствата и е изпълнил конкретни предписания. 

За новонастъпили обстоятелства се уведомява председателят на комисията за 

разглеждане и оценка на офертите или възложителя.  

 

Д. Лица, за които се прилагат основанията за отстраняване:  

Изискванията на чл. 54, ал. 1 т. 1 - 5 и 7 от ЗОП (Раздел В. от настоящите указания) 

се отнасят за лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, а именно: 

1. лицата, които представляват участника; 

2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи; 
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3. други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането 

на решения от тези органи. 

 Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 и 2 от ППЗОП, лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са както 

следва: 

 а). лицата, които представляват участника или кандидата; 

 б). лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или 

кандидата, а именно:  

1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 

Търговския закон; 

2. при командитно дружество - лицата по чл. 105 от Търговския закон, без 

ограничено отговорните съдружници; 

3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от 

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 

147, ал. 1 от Търговския закон; 

4. при акционерно дружество - лицата по чл. 235, ал. 1 и 242, ал. 2 от 

Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 244, ал. 1 от Търговския 

закон; 

6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 

7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява 

клона или има аналогични правомощия съгласно законодателството на държавата, в която 

клонът е регистриран; 

8. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, 

които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно 

законодателството на държавата, в която са установени. 

 в). други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 

членовете на управителните или надзорните органи. 

  

Е. Прилагане на основанията за отстраняване: 

1. Към офертата участниците подават декларация (Образец № 4 и Образец № 5) за 

липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и т. 7 от ЗОП. 

2. Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП 

(Образец № 4) се подписва от всяко от лицата, които представляват участника. Когато 

участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП (Образец № 5) се подписва от лицето, което може 

самостоятелно да го представлява. 

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

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

4. Възложителят отстранява от възлагането участник, за когото са налице 

основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на възлагането. 

5. Отстраняването по т. 4 се прилага и когато участник във възлагането е 

обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице 

някое от основанията за отстраняване. 

6. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 
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• 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; 

• три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква 

„а” от ЗОП, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок. 

7. Стопанските субекти, за които са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква 

„а”, се включват в списък, който има информативен характер. 

8. В случай на отстраняване по чл. 54 от ЗОП, възложителят трябва да осигури 

доказателства за наличие на основания за отстраняване. 

 


