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УТВЪРЖДАВАМ: 
                  РЕМЗИ ХАЛИЛОВ 

                                                                  Кмет на община Кубрат   
 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
за участие в открита процедура с предмет: 

 

„Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на 
автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска 

транспортни схеми от квотата на Община Кубрат по девет обособени позиции”  
 

 

 

 

 

 

 

Съгласували: 

Зам.-кмет: (О. Чауш ………………..) 

Ст. юрисконсулт:  (С. Кирилова  ……………..) 

Изготвили:  

Ст. юрисконсулт:  (Ж. Пойраз ……………..) 

гл. експерт „ТД“ (А. Касим……………….) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Кубрат, 2015 година 
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Съдържание на документацията  

 

1. Решение на Възложителя за откриване на обществената поръчка; 

2. Обявление за обществена поръчка; 

3. Указания за подготовка на офертите; 

4. Образци на документи; 

5. Проект на договора. 

 

 

 

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в 

процедурата на следния Интернет адрес: http://www.kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile_zop.php. Всички 

разяснения по документация ще бъдат публикувани на същият интернет адрес. Възложителят 

предоставя документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова 

сметка. Предоставянето същата на хартиен носител е безплатно.  

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП Възложителят ще се възползва от възможността за 

съкращаване на сроковете при възлагането на тази процедура. 

Прогнозната стойност на обществената поръчка попада в приложното поле на чл. 14, ал. 3 , т. 

2 от ЗОП, поради което Възложителят прилага предвидените в ЗОП опростени правила при 

провеждане на процедурата. 
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I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

         ОБЩИНА КУБРАТ  

         Административен адрес: гр. Кубрат 7300, ул. „Княз Борис I” № 1 

         (тел.): 0848/72020                    (факс): 0848/73205                 (e-mail): kubrattown@abv.bg 

Профил на купувача (Интернет адрес): http://www.kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile.php 

 

 I.1. Правно основание 

          Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание 

чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с Глава пета от ЗОП. За нерегламентираните в настоящите 

указания и документация за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат 

разпоредбите на ЗОП и правилника за прилагането му, както и приложимите национални и 

международните нормативни актове, съобразно предмета на поръчката. 
              

I.2. Мотиви 

            Прогнозната стойност на поръчката възлиза на 39 060,00 лв. /тридесет и девет хиляди и 

шестдесет/ лева без ДДС. Средствата са отпускани безвъзмездно на транспортните дружества по реда 

и условията на Наредба № 2 от 31.03.2006 г. 

           Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен 

прозрачността на избора и разходването на финансовите средства и публичността по възлагането на 

поръчката. 

 

I.3.  Обособени позиции 

Предвиждат се следните обособени позиции: 

  Обособена позиция 1: Автобусна линия Русе – Беловец от утвърдена републиканска 

транспортна схема; 

  Обособена позиция 2: Автобусна линия Русе – Кубрат от утвърдена републиканска 

транспортна схема; 

  Обособена позиция 3: Автобусна линия Севар – Разград от утвърдена областна 

транспортна схема; 

  Обособена позиция 4: Автобусна линия Кубрат – Сушево от утвърдена областна 

транспортна схема; 

  Обособена позиция 5: Автобусна линия Кубрат – Исперих от утвърдена областна 

транспортна схема; 

  Обособена позиция 6: Автобусна линия Кубрат – Веселец от утвърдена областна 

транспортна схема; 

  Обособена позиция 7: Автобусна линия  Кубрат – Мъдрево от утвърдена общинска 

транспортна схема; 

  Обособена позиция 8: Автобусна линия Кубрат - Севар от утвърдена общинска 

транспортна схема; 

  Обособена позиция 9: Автобусна линия Кубрат – Дряново от утвърдена общинска 

транспортна схема; 

Всеки участник може да участва за една или всички обособени позиции. 

 

I.4. Възможност за представяне на варианти в офертите 

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите. 

 

II. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ  

Предмет на процедурата е обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни 

разписания на автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска 

транспортни схеми от квотата на Община Кубрат по обособени позиции, както следва:  

mailto:kubrattown@abv.bg
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Обособена позиция 1: Автобусна линия  Русе – Беловец от утвърдена републиканска 

транспортна схема; 

Обособена позиция 2: Автобусна линия  Русе – Кубрат от утвърдена републиканска 

транспортна схема; 

Обособена позиция 3: Автобусна линия  Севар – Разград от утвърдена областна 

транспортна схема; 

Обособена позиция 4: Автобусна линия  Кубрат – Сушево от утвърдена областна 

транспортна схема; 

Обособена позиция 5: Автобусна линия  Кубрат – Исперих от утвърдена областна 

транспортна схема; 

Обособена позиция 6: Автобусна линия  Кубрат – Веселец от утвърдена областна 

транспортна схема; 

Обособена позиция 7: Автобусна линия  Кубрат – Мъдрево от утвърдена общинска 

транспортна схема; 

Обособена позиция 8: Автобусна линия  Кубрат - Севар от утвърдена общинска 

транспортна схема; 

Обособена позиция 9: Автобусна линия  Кубрат – Дряново от утвърдена общинска 

транспортна схема; 

Обект на процедурата е услуга, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените 

поръчки. 

Обществената поръчка се възлага в изпълнение на Решение №  432 от Протокол № 

41/04.03.2015 г. на Общински съвет Кубрат. 

Код съгласно общия терминологичен речник (СРV): 60112000 - Услуги на обществения пътен 

транспорт. 

 

III. КРАТКО ОПИСАНИЕ  

Обществената поръчка по ЗОП се провежда с цел избор на изпълнител за обществен превоз на 

пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от утвърдените общинска, 

областна и републиканска транспортни схеми от квотата на Община Кубрат по девет обособени 

позиции.  

Превозите на пътници с автобуси по маршрутно разписание на автобусна линия гр. Русе – с. 

Беловец се извършват съгласно:  

№ Автобусна линия Изпълнява се МР №/дата 
Час на тръгване от 

начална спирка 
Час на тръгване от 

крайна спирка 

1 Русе - Беловец 
от понед. до 
събота вкл. 

17101/25.06.2002г. 17,00* 06,00* 

 

Превозите на пътници с автобуси по маршрутно разписание на автобусна линия гр. Русе – гр. 

Кубрат се извършват съгласно:  

№ Автобусна линия Изпълнява се МР №/дата 
Час на тръгване от 

начална спирка 
Час на тръгване от 

крайна спирка 

2.1 Русе - Кубрат целогодишно 17202/09.01.2004г. 9,30* 7,30* 

2.2 Русе - Кубрат целогодишно 17203/09.01.2004г. 12,00* 14,30* 

2.3 Русе - Кубрат целогодишно 17204/09.01.2004г. 20,00 18,00 

2.4 Русе - Кубрат 
от понед. до 

петък вкл. 
17201/09.01.2004г. 17,30 06,00 

2.5 Русе - Кубрат 
само в 
неделя 

17205/09.01.2004г. 17,00 14,00 
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Превозите на пътници с автобуси по маршрутно разписание на автобусна линия с. Севар – гр. 

Разград се извършват съгласно:  

№ Автобусна линия Изпълнява се МР №/дата 
Час на тръгване от 

начална спирка 
Час на тръгване от 

крайна спирка 

3 Севар-Разград 
в делнични 

дни 03101/11.11.2014г. 09,45* 17,00* 

 

Превозите на пътници с автобуси по маршрутно разписание на автобусна линия гр. Кубрат – с. 

Сушево се извършват съгласно:  

№ Автобусна линия Изпълнява се МР №/дата 
Час на тръгване от 

начална спирка 
Час на тръгване от 

крайна спирка 

4.1 Кубрат - Сушево ежедневно 03105/11.11.2014г. 17,00* 17,25* 

4.2 Кубрат - Сушево ежедневно 03104/11.11.2014г. 12,00 12,25 

4.3 Кубрат - Сушево ежедневно 03103/11.11.2014г. 10,00 10,25 

4.4 Кубрат - Сушево ежедневно 03102/11.11.2014г. 7,05* 7,30* 

4.5 Кубрат - Сушево ежедневно 03101/11.11.2014г. 6,35 7,00 

 

Превозите на пътници с автобуси по маршрутно разписание на автобусна линия гр. Кубрат – 

гр. Исперих се извършват съгласно:  

№ Автобусна линия Изпълнява се МР №/дата 
Час на тръгване от 

начална спирка 
Час на тръгване от 

крайна спирка 

5 Кубрат - Исперих ежедневно 03101/11.11.2014г. 11,00* 13,00* 

 

Превозите на пътници с автобуси по маршрутно разписание на автобусна линия гр. Кубрат – с. 

Веселец се извършват съгласно:  

№ Автобусна линия Изпълнява се МР №/дата 
Час на тръгване от 

начална спирка 
Час на тръгване от 

крайна спирка 

6.1 Кубрат - Веселец ежедневно 03101/11.11.2014г. 8,00* 8,50* 

6.2 Кубрат - Веселец ежедневно 03102/11.11.2014г. 16,00 16,50 

 

Превозите на пътници с автобуси по маршрутно разписание на автобусна линия гр. Кубрат – с. 

Мъдрево се извършват съгласно:  

 

№ Автобусна линия Изпълнява се МР №/дата 
Час на тръгване от 

начална спирка 
Час на тръгване от 

крайна спирка 

7.1 Кубрат-Мъдрево ежедневно 10.10.2002г. 6,50*;11,00;17,00* 7,20*;11,40;17,30* 

7.2 Кубрат-Мъдрево 
 в делнични 

дни 
10.10.2002г. 5,45;13,30;18,30 6,20;14,00;19,00 

7.3 Кубрат-Мъдрево 
 в почивни и 

празнични дни 
10.10.2002г. 8,45;12,10 9,15;15,00 
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Превозите на пътници с автобуси по маршрутно разписание на автобусна линия гр. Кубрат – с. 

Севар се извършват съгласно:  

 

Превозите на пътници с автобуси по маршрутно разписание на автобусна линия гр. Кубрат – 

кв. Дряново се извършват съгласно:  

 

 

* – определен за превоз на лица с увреждания 

Участникът се задължава да изпълнява всички часове от маршрутното разписание на 

автобусната линия. 

  

IV. КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ 

Обемът на поръчката е прогнозен, изчислен по актуални към момента на възлагане 

маршрутни разписания и възлиза на  448 240 км, които по позиции са: 

Обособена позиция 1: /Русе – Беловец/  Общ годишен пробег по маршрутните разписания – 

26 208 км; 

Обособена позиция 2: /Русе – Кубрат/   Общ годишен пробег по маршрутните разписания –   

151 632 км; 

Обособена позиция 3: /Севар – Разград/  Общ годишен пробег по маршрутните разписания – 

28 080 км; 

Обособена позиция 4: /Кубрат – Сушево/  Общ годишен пробег по маршрутните разписания -  

50 960 км; 

Обособена позиция 5: /Кубрат – Исперих/  Общ годишен пробег по маршрутните разписания -   

33 488 км; 

Обособена позиция 6: /Кубрат – Веселец/  Общ годишен пробег по маршрутните разписания -     

39 312 км; 

Обособена позиция 7: /Кубрат – Мъдрево/  Общ годишен пробег по маршрутните разписания-     

99 840 км; 

Обособена позиция 8: /Кубрат – Севар/  Общ годишен пробег по маршрутните разписания -     

15 600 км; 

Обособена позиция 9: /Кубрат – Дряново/  Общ годишен пробег по маршрутните разписания -    

3 120 км; 

 

V. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Мястото на изпълнение на предмета на поръчката ще се осъществява по маршрути съгласно 

утвърдените маршрутните разписания по обособени позиции. 

 

№ Автобусна линия Изпълнява се МР №/дата 
Час на тръгване от 

начална спирка 
Час на тръгване от 

крайна спирка 

8 Кубрат-Севар 
 в делнични 

дни 
10.10.2002г. 7,45*;13,20;17,50* 6,30*;12,00;16,00* 

№ Автобусна линия Изпълнява се МР №/дата 
Час на тръгване от 

начална спирка 
Час на тръгване от 

крайна спирка 

9  Кубрат-Дряново 
 в делнични 

дни 
10.10.2002г. 6,50*;12,30;16,30* 7,10*;12,45;16,45* 
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VI. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Срок за изпълнение е до 15.06.2019 г. от датата на сключване на договор за съответната 

обособена позиция с определения за изпълнител след провеждане на настоящата процедура. 

 

VII. ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ  

Финансирането на поръчката представлява предвидено компенсиране на превозвачите за 

извършени от тях разходи за превоз на лицата по чл. 4 (ветерани от войните), чл. 5 (военноинвалиди 

и военнопострадали), чл. 8 (учащи се), чл.9 (лица, получаващи пенсия по условията на глава шеста от 

Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 - 3 от същия кодекс), чл. 9а 

(деца до 7 навършени години и деца от 7 до 10 навършени години) от Наредба № 2 от 31.03.2006 г. за 

условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от 

прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за 

определени категории пътници, издадена от Министерството на финансите (МФ).  

Средствата за компенсиране на пътуванията с ценови облекчения се предоставят до размера, 

определен в държавния бюджет за тази цел, при спазване на приоритетите за разходване на 

бюджетните средства, определени със закона за държавния бюджет за съответната година. 

 

VIII. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ  

Общата прогнозна стойност на поръчката за целия срок на изпълнение е 39 060,00 лв. 

/тридесет и девет хиляди и шестдесет/ лева без ДДС, съобразно предвидените за целта средства в 

републиканския бюджет за съответната година, формирана като сбор от прогнозните стойности от 

обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция 1 -  до 4 340,00 лв. без ДДС 

Обособена позиция 2 -  до 4 340,00 лв. без ДДС 

Обособена позиция 3 -  до 4 340,00 лв. без ДДС 

Обособена позиция 4 -  до 4 340,00 лв. без ДДС 

Обособена позиция 5 -  до 4 340,00 лв. без ДДС 

Обособена позиция 6 -  до 4 340,00 лв. без ДДС 

Обособена позиция 7 -  до 4 340,00 лв. без ДДС 

Обособена позиция 8 -  до 4 340,00 лв. без ДДС 

Обособена позиция 9 -  до 4 340,00 лв. без ДДС 

 

IX. СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ 

Плащането ще се извършва в български лева, по банкова сметка на Изпълнителя, като се спазва 

Наредба № 2 от 31 март 2006г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на 

намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в 

нормативни актове за определени категории пътници и съгласно условията, заложени в договора. 

Плащането ще се осъществява в срок от 7 (седем) работни дни, след превеждане на средствата 

от републиканския бюджет по бюджета на Възложителя /общината/ в сроковете по горепосочените 

нормативни актове и след представени опис-сметки (справки) по Наредба № 2/31.03.2006 г. на МФ и 

фактури отговарящи на изискванията на ЗДДС, ППЗДДС, ЗС от Изпълнителя в Община Кубрат. 

 

Изменение на цената на билетите по договора може да става след представяне на 

икономическа обосновка, съобразена със съответния процент на изменение на цените на горивата, 

гумите, резервните части, минимална работна заплата и при промяна на други фактори, 

детерминиращи себестойността на превозите с 20% и след подписване на допълнително 

споразумение. 
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Увеличаване на цената за обществен превоз се извършва само след писмено съгласие от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и до размер, одобрен от него. 

 

 

 X. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ КЪМ ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ И                

ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 На основание чл. 59, ал. 5, т. 2 от ЗОП Възложителят не изисква от участниците 

гаранция за участие в процедурата. 

При подписване на договора за възлагане на обществената поръчка, Участникът в процедурата 

следва да внесе гаранция за изпълнение в една от следните форми: 

• Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за изпълнение  - 

парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на Възложителя - Община Кубрат: 

IBAN: BG45IORT81163300700000 

BIG: IORTBGSF 

Банка „Инвестбанк” АД гр. Кубрат 

Титуляр на сметката: Община Кубрат 

•   Банкова гаранция в полза на Възложителя. Гаранцията трябва да бъде неотменима и 

безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на 

банката-гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от 

Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. Срокът на 

валидност на банковата гаранция следва да е не по-малко от 30 дни, след подписване на протокола с 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с който се приема окончателното изпълнение на договора, ако е посочено, че 

изпълнението е точно, качествено и отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 

Гаранцията за изпълнение на договора за Обособена позиция  № 1 е в размер на един процент 

(1%) от  прогнозната стойност на договора за съответната обособената позиция. 

Гаранцията за изпълнение на договора за Обособена позиция  № 2 е в размер на един процент 

(1%) от  прогнозната стойност на договора за съответната обособената позиция. 

Гаранцията за изпълнение на договора за Обособена позиция  № 3 е в размер на един процент 

(1%) от  прогнозната стойност на договора за съответната обособената позиция. 

Гаранцията за изпълнение на договора за Обособена позиция  № 4 е в размер на един процент 

(1%) от  прогнозната стойност на договора за съответната обособената позиция. 

Гаранцията за изпълнение на договора за Обособена позиция  № 5 е в размер на един процент 

(1%) от  прогнозната стойност на договора за съответната обособената позиция. 

Гаранцията за изпълнение на договора за Обособена позиция  № 6 е в размер на един процент 

(1%) от  прогнозната стойност на договора за съответната обособената позиция. 

Гаранцията за изпълнение на договора за Обособена позиция  № 7 е в размер на един процент 

(1%) от  прогнозната стойност на договора за съответната обособената позиция. 

Гаранцията за изпълнение на договора за Обособена позиция  № 8 е в размер на един процент 

(1%) от  прогнозната стойност на договора за съответната обособената позиция. 

Гаранцията за изпълнение на договора за Обособена позиция  № 9 е в размер на един процент 

(1%) от  прогнозната стойност на договора за съответната обособената позиция. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се 

уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. 

            Участниците представят банкова гаранция за участие по образец на банката, която я 

издава, като в гаранцията следва да са вписани условията на възложителя. Текстът в 

гаранцията относно безусловността е задължителен!!! 

 

ХI.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

Изисквания за икономически и финасови възможности на участниците в поръчката 

          Не се поставят изисквания за финансовото и икономическото състояние на участниците в 
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поръчката. 

Минимални изисквания – не се поставят. 

 

Изисквания за техническите възможности и/или квалификацията на участниците в 

поръчката 

1. Участникът трябва да отговаря на посочените по-долу минимални технически 

изисквания, за да бъде офертата му допусната до разглеждане и оценяване 

 

 

 

  Изискуеми документи   Минимални изисквания  

1. Заверено копие на валиден Лиценз за 

извършване на превоз на пътници на 

територията на  Република България или 

лиценз на Общността, издадени в 

съответствие със Закона за автомобилните 

превози и отговарящи на изискванията на 

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, издадена 

от Министъра на транспорта и 

съобщенията и Наредба № 33 от 

03.11.1999г. за обществен превоз на 

пътници и товари на територията на 

Република България, издадена от 

Министъра на транспорта.  

 

2. Списък-декларация на собствени и/или 

лизингови и/или наети автобуси за 

извършване на услугата, придружен от 

следните документи на всеки автобус: 

Свидетелство за регистрация на 

МПС/част I/; Удостоверение на ППС за 

обществен превоз на пътници на 

територията на Република България, 

валидни за съответната категория МПС за 

автобусите, които ще се използват (при 

превози с лиценз на Общността се изисква 

заверено копие от лиценза; 

Удостоверение за техническа изправност 

на ППС  /част І, буква А и част ІІ/ и знак 

за преминат периодичен преглед за 

проверка на техническата изправност на 

ППС; Протокол за извършен периодичен 

преглед за техническата изправност на 

ППС № ....и карта за допълнителни 

проверки на превозни средства за превоз 

на пътници към Протокол за извършен 

периодичен преглед за техническа 

изправност № ...... (при наличие може да 

1. Участникът следва да притежава валиден 

лиценз за извършване на обществен превоз на 

пътници на територията на Република България 

или заверено копие на валиден лиценз на 

Общността. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Участникът следва да разполага със 

собствени и/или лизингови и/или наети 

основен/и и резервен автобус за изпълнение на 

обществената поръчка, които отговарят на 

изискванията, посочени в чл. 37 от 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 за изпълнение на маршрутни 

разписания от обособена позиция,  за която 

участва. 
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се приложи и удостоверение/карта за 

преминат допълнителен преглед за 

проверка на оборудването на автобус за 

специализиран, случаен или превоз за 

собствена сметка на деца и/или ученици; 

Застрахователни полици „Гражданска 

отговорност” по реда на Глава двадесет и 

четвърта „Задължителна застраховка 

"Гражданска отговорност" на 

автомобилистите“ от Кодекса за 

застраховане и "Злополука на пътниците в 

средствата за обществен превоз” по 

смисъла на чл. 276, ал.1 от Кодекса за 

застраховане, валидни към датата на 

отваряне на офертата и най-малко за срока 

на валидност на офертата. В случай, 

когато срокът на валидност на 

застраховките  изтича в периода на 

валидност на офертата или по време на 

действие на договора участникът, 

респективно подизпълнителя или от члена 

в обединението/консорциума, представят 

Декларации (свободен текст), че той ще 

удължи срока им; Документ за 

собственост и/или договор за лизинг 

и/или договор за наем, валиден към датата 

на отваряне на офертата, както и 

декларация (свободен текст), че същите 

ще са на разположение на участника през 

целия срок на изпълнение на 

обществената поръчка, издадена от 

собственика  на автобуса (относимо при 

договор за наем). 

Автобусите за обществен превоз на 

пътници трябва да отговарят на 

изискванията на Раздел III, чл.37 на 

Наредба 2 от 15.03.2002 г. за условията и 

реда за утвърждаване на транспортните 

схеми и за осъществяване на обществени 

превози на пътници с автобуси и на 

техническите изисквания на възложителя. 

 

3. Списък на основните договори за 

услуги за обществен превоз на пътници, 

изпълнени през последните три години, 

считано от крайната дата за подаване на 

оферти, с посочване на стойностите, 

датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената доставка; 

Доказателството за извършената 

доставка се предоставя под формата 

на удостоверение, издадено от 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. През последните 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертата, участниците 

трябва да имат успешно изпълнена минимум 1 

(една) услуга, която е еднаква или сходна с 

предмета на обществената поръчка. 

Под услуги еднакви или сходни  с предмета на 

обществената поръчка следва да се разбира 

услуги за обществен превоз на пътници по 

утвърдени маршрутни разписания от автобусни 

линии от републиканската, областната и 
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получателя или от компетентен орган, 

или чрез посочване на публичен 

регистър, в който е публикувана 

информация за доставката. 

 

4. Списък-декларация на водачите, които 

ще извършват превозите по автобусните 

линии при изпълнението поръчката, като 

за всеки посочен от участника водач 

задължително се прилагат заверени копия 

на: Свидетелство за управление, валидно 

за съответната категория МПС; Карта за 

квалификация, съгласно чл.2, ал.1 от 

Наредба №41 от 04.08.2008 г. за условията 

и реда за провеждане на обучение на 

водачите на автомобили за превоз на 

пътници и товари и за условията и реда за 

провеждане на изпитите за придобиване 

на начална квалификация, издадена от 

Министъра на транспорт;  Трудов 

договор; Удостоверение за 

психологическа годност. 

 

общинската транспортна схема.  

 

 

 

 

4. Участникът да разполага с лица за 

извършването на услугата, отговарящи на 

изискванията на чл. 18 от Наредба № 33 от 

03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и 

товари на територията на Република България, 

чл.33 от 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, 

във връзка с чл.7б от Закона за автомобилнитие 

превози. 

 

 

 

 

 

 

Когато участник в процедурата е обединение, 

което не е юридическо лице документите 

изписани по-горе се представят само за 

участниците, чрез които обединението доказва 

съответствието си с критериите за подбор по 

чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП. 

Участникът може да използва ресурсите на 

други физически или юридически лица при 

изпълнението на поръчката, при условие че 

докаже, че ще има на свое разположение тези 

ресурси. Това изискване се прилага и когато 

участник в процедурата е обединение от 

физически и/или юридически лица. 

 

 

2. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

          В процедурата за възлагане на обществената поръчка има право да участва всеки участник, 

който отговаря на предварително обявените условия – всяко българско или чуждестранно физическо 

или юридическо лице, или тяхно обединение (консорциум или дружество по ЗЗД). Участниците са 

длъжни да спазват стриктно всички срокове и условия, установени в обявлението и документацията 

за участие, както и тези, предвидени в настоящите указания в хода по осъществяване на процедурата. 

Участниците са длъжни да представят всички изискуеми документи, предвидени в процедурата и 

гаранция за участие. Участниците могат да участвуват в процедурата лично или чрез изрично 

упълномощено лице. Един пълномощник не може да представлява повече от един участник. 

 В случай, че Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице, членовете на обединението сключват договор за обединение. Договорът трябва да 

съдържа клаузи, които да гарантират, че: 

 1. всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон при 

изпълнението на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената 

процедура;  
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 2. 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 

проведената процедура.  

 3. В договора за обединение, Участниците в обединението определят и наименованието на 

участника, седалище, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в 

обединението – представя се и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва 

представляващият. 

 4. В документа трябва да е посочено разпределението на участието на лицата (членовете на 

обединението) при изпълнение на отделните дейности, включени в предмета на поръчката. 

 5. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата. 

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

офертата за настоящата обществена поръчка, копие на същото се прилага към офертата. В случай, че 

не е регистрирано и 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 настоящата обществена 

поръчка; 

2. От участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка се отстранява участник в 

следните случаи: 

2.1.  Когато участникът не е представил някой от необходимите документи или информация по 

чл. 56 от ЗОП и предвидените в настоящите указания, след като са били изискани от него от 

комисията за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка; 

2.2.  Когато участникът не е представил документ за внесена гаранция за участие, след като e 

била изискана от него от комисията за провеждане на процедурата за възлагане на обществената 

поръчка; 

2.3.  Когато участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на възложителя; 

2.4.  Когато участникът е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 

от ЗОП; 

2.5. Когато участникът е осъден с влязла в сила присъда за престъпленията, посочени в чл. 47, ал. 1, 

т. 1, букви „а – д” от ЗОП, освен ако е реабилитиран за:  

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

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

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

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

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

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

2.6.  Когато участникът е обявен в несъстоятелност; 

2.7.  Когато участникът е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура 

съгласно националните закони и подзаконови актове. 

2.8. Когато участникът има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има 

задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен; 

         2.9. Когато участникът е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил 

извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай 

че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони 

и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или 

кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 

          2.10. Участник, който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за 

престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия 

на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците. 
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          2.11. Участник, който е лишен от правото да упражнява определена професия (обществен 

превоз на пътници) или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено 

нарушението; 

         2.12. Участник, който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от 

Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;  

         2.13. Когато лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП на участника са "свързани лица" с Възложителя или 

със служители на ръководна длъжност в неговата организация, както и когато участникът е сключил 

договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси;   

2.14. Не може да участва в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените 

поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на 

обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва 

дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; 

2.15. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно 

или в обединение с други лица, като участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, 

или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, 

че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в 

процедурата. 

2.16. Не могат да участват  лица по отношение на които са налице обстоятелствата по чл. 55 ал. 

7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на 

посочените в документацията обстоятелства по чл. 55 ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП с декларация. 

2.17. Когато участникът участвува в обединение или е дал съгласие и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг участник и е подал самостоятелна оферта.  

2.18. За когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна 

информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. 

2.19. Ако Възложителят покани участниците да удължат срока на валидност на офертите, 

когато той е изтекъл, се отстранява от участие участник, който след покана и в определения в нея 

срок не удължи срока на валидност на офертата си. 

2.20. Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 Комисията за защита на 

конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на 

процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, 

възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 

2, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок 

не представи отново гаранция, се отстранява от участие. 

Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо 

или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата 

по чл. 47, ал. 1 от ЗОП или посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2 (предл. 

първо), т. 4 и т. 5 от ЗОП. 

При представяне на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 

1 и ал. 5 и посочените обстоятелства по ал. 2 от ЗОП с декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. 

 Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не предвижда 

включването на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП в публичен безплатен регистър или 

предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена 

поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи: 

1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и на 

посочените обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2 (предл. първо), т. 4 и т. 5 от ЗОП издадени от 

компетентен орган, или 

2. извлечение от съдебен регистър, или 

3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е 

установен. 

Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за посочените 

обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя 
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декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е 

установен. 

Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, 

участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, 

нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен. 

   

         Възложителят допуска до участие в процедурата обединение/я на физически и/или 

юридически лица, сключили договор за постигане на обща цел.  

  Когато участникът е обединение, както за участие в процедурата, така и за сключване на 

договор,  Възложителят не изисква създаването на юридическо лице. 

 

 

         XII. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И СЪДЪРЖАНИЕ  

1. При подготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 

Възложителя условия.  

2. Участникът в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си най-късно до 

изтичане на срока за подаване на офертите. 

3. Всеки участник има право да представи само една оферта. Варианти на офертата не се 

допускат. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в едно обединение. 

 4. Участникът трябва да посочи в офертата си видовете работи от предмета на поръчката, 

които ще се предложи на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от 

стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. Лице, което е дало съгласие и 

фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна 

оферта. За подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП. 

Изпълнителите сключват 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. 

Изпълнителите нямат право да: 

1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 

или ал. 5 от ЗОП; 

2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на 

обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители; 

3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато: 

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или ал. 5 

от ЗОП; 

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение 

на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение; 

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в 

случаите по чл. 45а, ал. 6 от ЗОП. 

В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, 

изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на 

възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП. 

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

включени в предмета на договора за подизпълнение. 

Не е нарушение на забраната по чл. 45а, ал. 2, т. 2 и по ал. 4 от ЗОП доставката на стоки, 

материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава 
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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. 

Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението 

му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или ал. 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по 

чл. 45а, ал. 4 от ЗОП в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов 

договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на чл. 45а, ал. 1 – 5 от ЗОП. 

Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която 

изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на 

подизпълнителя. При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя 

доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е 

извършена от подизпълнителя. Възложителят извършва окончателното плащане по договор за 

обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от 

изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл. 

45б, ал. 1 от ЗОП. Това не се прилага в случаите по чл. 45б, ал. 2 от ЗОП. 

5. Офертата се попълва на български език. С офертата си участниците може без ограничения да 

предлагат ползването на подизпълнители. Когато участник в процедурата е обединение, което не е 

юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви «а» и «б» от ЗОП се представят за всяко 

физическо или юридическо лице, включено в обединението; документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква 

„в“ и т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва 

съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП;  

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 

обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се 

представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5  от ЗОП, които са на чужд език, 

се представят и в превод.  

Съгласно § 1, т. 16а от Допълнителните разпоредби на ЗОП официален превод е превод, 

извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за 

извършване на официални преводи.  

6. Когато за някои от посочените в настоящата документация документи е определено, че може 

да бъде представен в «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който 

върху копието на документа представляващият участника е записал: «Вярно с оригинала»; 

Задължително следва да се постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат 

на участника (ако има такъв).  

7. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.  

8. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции или 

от изрично упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи пълномощно 

за изпълнението на такива функции, съгласно изискванията на настоящата документация. 

9. Всички документи трябва да са с дата на издаване, когато такава е изрично записана в тях и 

да са в срока на тяхната валидност.   

10. Офертата се представя в един оригинал и се комплектова с всички документи, посочени в 

настоящата документация във формата, в която се изискват (оригинал, официално заверен препис 

или заверено от участника копие).  

11. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в обявлението и настоящите 

указания и да бъде оформена по приложените към документацията образци. 

12. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са 

задължителни за участниците. Предложенията на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с 

тези образци. 

13. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертите са за сметка на участника.  

14. Лицата може да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие 

до  7 дни, преди изтичането на срока за получаване на офертите. 

http://pravo5.ciela.net/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=1357887&Category=normi&lang=bg-BG&text=%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. 

Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на 

публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които 

са ги поискали. 

Когато от публикуването на разясненията от възложителя до крайния срок за получаване на 

оферти остават по-малко от 3 дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти. 

Решението за промяна се публикува в профила на купувача в деня на изпращането му за 

публикуване в Регистъра на обществените поръчки. От деня на публикуването в профила на 

купувача до крайния срок за подаване на оферти не може да има по-малко от 3 дни. 

  
Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: 

1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор", в който се поставят документите и информацията 

по чл. 56, ал. 1, т. 1 - 5, 8, 11 – 14 от ЗОП; 

2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №  

……», в който се поставя техническото предложение, и ако е приложимо - декларацията по чл. 33, ал. 

4 от ЗОП.  

3. плик № 3 с надпис „Предлагана цена за обособена позиция № ….“, който съдържа ценовото 

предложение на участника.  

Приемането на офертите се извършва Община Кубрат, ул. „Княз Борис І“ № 1, стая 25 

(Деловодство) от 08.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00. При приемане на офертата върху плика 

се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във 

входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. 

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, 

които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан 

плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра. 

16.1. Съдържание на Плик № 1 – „Документи за подбор” 

16.1.1. Представяне на участника, което включва: 

а) посочване на 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; 

б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 

в) доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП; 

16.1.2. при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е 

посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в 

обединението, в който се посочва представляващият; 

16.1.3. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП 

посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка: 

- Заверено копие на валиден Лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на  

Република България или лиценз на Общността, издадени в съответствие със Закона за автомобилните 

превози и отговарящи на изискванията на 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, издадена от Министъра на транспорта и съобщенията и Наредба № 33 от 03.11.1999г. за 

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

Министъра на транспорта.  

- Списък-декларация на собствени и/или лизингови и/или наети автобуси за извършване на 

услугата, придружен от следните документи на всеки автобус: Свидетелство за регистрация на 

МПС/част I/; Удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници на територията на Република 

България, валидни за съответната категория МПС за автобусите, които ще се използват (при превози 

с лиценз на Общността се изисква заверено копие от лиценза; Удостоверение за техническа 

изправност на ППС  /част І, буква А и част ІІ/ и знак за преминат периодичен преглед за проверка на 

техническата изправност на ППС; Протокол за извършен периодичен преглед за техническата 

изправност на ППС № ....и карта за допълнителни проверки на превозни средства за превоз на 



 

17 

пътници към Протокол за извършен периодичен преглед за техническа изправност № ...... (при 

наличие може да се приложи и удостоверение/карта за преминат допълнителен преглед за проверка 

на оборудването на автобус за специализиран, случаен или превоз за собствена сметка на деца и/или 

ученици; Застрахователни полици „Гражданска отговорност” по реда на Глава двадесет и четвърта 

„Задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите“ от Кодекса за 

застраховане и "Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз” по смисъла на чл. 276, 

ал.1 от Кодекса за застраховане, валидни към датата на отваряне на офертата и най-малко за срока на 

валидност на офертата. В случай, когато срокът на валидност на застраховките  изтича в периода на 

валидност на офертата или по време на действие на договора участникът, респективно 

подизпълнителя или от члена в обединението/консорциума, представят Декларации (свободен 

текст), че той ще удължи срока им; Документ за собственост и/или договор за лизинг и/или договор 

за наем, валиден към датата на отваряне на офертата, както и декларация (свободен текст), че 

същите ще са на разположение на участника през целия срок на изпълнение на обществената 

поръчка, издадена от собственика  на автобуса (относимо при договор за наем). 

Автобусите за обществен превоз на пътници трябва да отговарят на изискванията на Раздел III, 

чл.37 на Наредба 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортните схеми и за 

осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и на техническите изисквания на 

възложителя. 

- Списък на основните договори за услуги за обществен превоз на пътници, изпълнени 

през последните три години, считано от крайната дата за подаване на оферти, с посочване на 

стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка; 

Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, 

издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в 

който е публикувана информация за доставката. 

- Списък-декларация на водачите, които ще извършват превозите по автобусните линии 

при изпълнението поръчката, като за всеки посочен от участника водач задължително се прилагат 

заверени копия на: Свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС; Карта за 

квалификация, съгласно чл.2, ал.1 от Наредба №41 от 04.08.2008 г. за условията и реда за провеждане 

на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за 

провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация, издадена от Министъра на 

транспорт;  Трудов договор; Удостоверение за психологическа годност. 

16.1.4. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 

55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 

16.1.5. Декларация  във връзка с чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансови 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните 

с тях лица и техните действителни собственици; 

          16.1.6. Декларация по чл. 6 ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари; 

16.1.7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 

16.1.8. Декларация (свободен текст), в която участникът декларира, че разполага с автобуси, 

оборудвани за превоз на трудноподвижни лица; 

16.1.9. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника или представляващия участника. 

16.2. Офертите следва да бъдат валидни със срок 180 календарни дни от крайния срок за 

получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата. Срокът на валидност на офертите 

представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях 

оферти.  

 

17. Съдържание на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”  

17.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение, 

към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4.  

Броят на пликове № 2 следва да отговаря на броя на обособените позициите, за които се 

участва. 
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18. Съдържание на Плик № 3 - “Предлагана цена”  

18.1. Ценовото предложение се подготвя от участника по образеца от настоящата 

документация. Този документ се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис Плик 

№ 3  «Предлагана цена», поставен в плика с офертата и задължително следва да отговаря на 

следните условия: Предлагана цена за изпълнение на поръчката (оригинал), която съгласно 

настоящата документация, следва да включва попълнен образец на «Ценово предложение».  

При несъответствие между предложената цена цифром и словом, валидна ще бъде цената на 

предложението, посочена словом.  

Предлаганата цена следва да е оферирана в лева със закръгление до втората цифра след 

десетичната запетая!!! 

Извън Плик № 3 „Предлагана цена” не трябва да се посочва и/или да се съдържа никаква 

информация под каквато и да е форма относно цена или елементи, свързани с цената (или 

части от нея) на услугата – предмет на обществената поръчка. Участник, който наруши това 

изискване, ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

 

Броят на пликове № 3 следва да отговаря на броя на обособените позициите, за които се 

участва. 

 

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се 

представят за всяка от позициите. Тъй като документите и информацията, съдържащи се в 

плик № 1 са еднакви за всички обособени позиции, участникът когато участва за две или 

повече позиции, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, 

като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на 

останалите позиции. 

 

19. Не се допускат до оценяване кандидати, които: 

19.1. не са осигурили необходимия брой превозни средства от съответната категория и клас, 

включително и резервни за извършване на обявения превоз 

19.2. не са представили някой от задължителните документи 

19.3. са представили оферта и документи,  които са непълни или не отговарят на предварително 

обявените условия на възложителя 

20. Няма да бъде класирана оферта, в която резервният автобус е с по-висока техническа 

оценка от основните автобуси. 

21. Когато бъде установено, че участникът е представил невярна информация за 

доказване на заявените от него данни и съответствието им с обявените от възложителя 

критерии, ще бъде отстранен от процедурата. 

21. Офертата се представя в един запечатан, непрозрачен плик /с ненарушена цялост/ от 

участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с 

обратна разписка, или чрез куриерска служба.  

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

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

издава документ. 

Оферта, получена след крайния срок за представяне, не се приема. Не се приемат и оферти, 

поставени в незапечатан, прозрачен или с нарушена цялост плик.   

22. Върху плика на офертата участникът изписва: 

ДО 

ОБЩИНА КУБРАТ 
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УЛ. „КНЯЗ БРИС I” № 1 

ГР. КУБРАТ 7300 

О Ф Е Р Т А 

за участие в обществена поръчка с предмет: 

„Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии 

от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата на Община 

Кубрат по девет обособени позиции” 

 

Обособена позиция .........  Автобусна линия ....................................................................... 

 

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

(актуален  адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код) 

   

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

 (лице за контакт, телефон,  електронен адрес ) 

 

 

XIII. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

Класирането на офертите по предмета на процедурата се извършва по критерий „Най-ниска 

цена”. 

 

XIV. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ 

Срокът на валидност на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от  датата, 

определена за краен срок за получаване (подаване) на оферти. 

Предложение с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлено от възложителя като 

неотговарящо на изискванията. 

 

XV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

При спазване на Глава трета, Раздел VІ от ЗОП. 

         Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен 

за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лице. Когато определеният изпълнител 

е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е 

предвидил в обявлението изискване за създаване на 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 на създаденото обединение. 

Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те 

представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени. 

 

XVI. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците са в писмен вид. Обменът на 

информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини: 

 лично – срещу подпис 
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 по пощата –  чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от 

участника адрес 

 чрез куриерска служба 

 по факс 

 по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и 

електронния подпис  

 чрез комбинация от тези средства 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

„Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от 

утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата на Община 

Кубрат по обособени позиции”  

 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА СЪГЛАСНО СЛЕДНИТЕ 

ПО-ВАЖНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, УРЕЖДАЩИ ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРЕВОЗ: 

 ЗАКОН за автомобилните превози 

 ЗАКОНА за движение по пътищата 

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

на Република България 

 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 №2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за 

компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуването по автомобилния 

транспорт, предвидении в нормативни актове за определени категории пътници 

 Други нормативни актове, уреждащи тази дейност 

При промяна на нормативната уредба, Изпълнителят е длъжен да приведе в съответствие с 

нея всички документи, изисквани с нормативен акт, както и да спазва същите при изпълнение на 

обществения превоз. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ 

ЛИНИИ  

4.1. Изпълнителите са длъжни: 

1. Да организират труда на водачите, като спазва нормативно установената максимална 

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

прекъсванията в периодите на управление съгласно Закона за автомобилните превози  

2. Да организират предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото им 

здравословно състояние и липса на алкохол, наркотични и упойващи вещества в кръвта 

3. Да организират проверките на техническото състояние на автобусите преди излизането от 

гаража 

4. Да осъществяват ежедневен контрол върху своевременното отчитане на превозните 

документи 

5. Да осигуряват необходимите билети и карти съгласно Наредбата за условията и реда за 

отпечатване и контрол върху ценни книжа и издадени по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г.  за 

регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства 

6. Да изготвят работен график за работата на водачите, осъществяващи превози на пътници с 

моторни превозни средства, съгласно изискванията на националното и европейско законодателство 

7. Да не допускат извършването на превоз по автобусни линии без валиден договор с 

възложителя и/или без валидно маршрутно разписание 

8. Да снабдяват водачите, извършващи превози с автобуси, оборудвани с дигитални 

тахографи, с достатъчно количество хартия за разпечатка на данните, а за автобусите с аналогови 

тахографи - с достатъчен брой тахографски листове 

9. Да снабдяват водачите с достатъчен брой багажни разписки 
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10. Да информират и инструктират водачите за спазването на Регламент (EO) 561/2006г., 

Регламент (ЕИО) 3821/85 и AETR, което се удостоверява с подпис на всеки водач в книга за 

инструктаж 

11. Да поставят в превозните средства, на видно за пътниците място, таблица с цените на 

билетите за пътуване 

12. Да осигуряват безпрепятствен достъп в автобусите на хора с увреждания, придружени от 

кучета водачи 

13. Превозът по автобусна линия се извършва срещу документ за платена превозна цена 

(билет или карта), издаден от превозвача 

14. Не се допуска превоз на правостоящи пътници по междуселищни, междуобщински и 

междуобластни линии при пътувания на разстояние над 30 км 

15. Да разполагат със собствена и/или наета база за местодомуване на автобусите 

16. Да осигуряват сервизно обслужване и  поддържане в изправност на автобусите, които ще 

изпълняват обществената поръчка 

17. При изтичане на лиценза за извършване на обществен превоз на пътници на територията 

на Република България или лиценз на Общността да го подновят 

18. При изтичане на застраховките „Гражданска отговорност” на превозните средства и 

„Злополука на пътниците” по време на действие на договора, същите да бъдат подновени и 

представени на възложителя. 

4.2. Изисквания към водачите, извършващи превози по утвърдени транспортни  схеми. 

Водачът на автобус за обществен превоз на пътници трябва да отговаря на следните 

изисквания: 

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

2. Да не е осъждан за умишлени престъпления от общ характер по Наказателния кодекс или 

не е лишен с влязла в сила присъда от правото да упражнява превозна дейност 

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

движение по пътищата  

4. Да отговаря на изискванията за професионална квалификация по смисъла на наредбата по 

чл.76, ал.5 от Закона за автомобилните превози 

5. Минималната възраст на водачите, осъществяващи превози на пътници, трябва да бъде 

съобразена с изискванията на чл.87 от ЗАвП  

4.3. Изисквания към автобусите, с които се извършват превози по утвърдени 

транспортни схеми 

1. Транспортната услуга да се предлага с изправни превозни средства, отговарящи на 

изискванията на Наредба № Н-32/16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на 

техническата изправност на пътните превозни средства на Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията 

2. Превозните средства по автобусните линии да са: 

Превозите по автобусни линии (маршрутни разписания) се извършват със следните класове 

автобуси: 

междуселищни линии от общинските, областните и републиканската транспортни 

схеми: 
а) с еднопосочна дължина до 30 км - с всички класове автобуси; 

б) с еднопосочна дължина над 30 км - с класове ІІ, ІІІ и В, при наличие на багажно отделение 

с достатъчна вместимост и с достъп отвън. 

Участникът да разполага с минимум един брой основен автобус и един брой резервен 
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автобус - технически изправни (собствени, наети и/или на лизинг)  за изпълнение на маршрутно 

разписание от обособена позиция, за която участва.  

3. Автобусите подлежат на задължителен преглед за проверка на техническата им изправност 

на всеки 6 месеца, както е предвидено в чл.147, ал.3 и ал.6 от Закона за движение по пътищата. 

Прегледът се извършва по реда, предвиден в Наредба № 32 за периодичните прегледи за проверка 

на техническата изправност на пътните превозни средства, като автобусите следва да отговарят и 

на изискванията, включени в Карта за допълнителен  преглед  на  автобус  – приложение № 6Б от 

Наредбата  

4. Превозите  се  извършват в почистени и добре проветрени автобуси при спазване на всички 

санитарни и хигиенни изисквания 

5. През зимния сезон следва превозните средства да се отопляват, а през летния сезон – да се 

охлаждат  

6. Превозът да се извършва при осигуряване комфорт на пътниците: тиха музика; обявяване 

на видно място на разписанията и друга информация 

7. Поддържане на екологичните и техническите качества на автобуса за целия срок на 

договора. При възникване на технически или друг проблем своевременно осигуряване на резервно 

превозно средство за извършване на транспортната услуга  

4.4. Задължения на водачите, извършващи превози по автобусни линии от утвърдени 

транспортни схеми 

Водачът на автомобил за обществен превоз на пътници е длъжен: 

1. Да извършва превозите в съответствие с възложеното маршрутно разписание 

2. Да спира на определените в маршрутното разписание автоспирки 

3. Да не извършва превоз по автобусна линия, за която няма валидни маршрутно разписание 

и договор 

5. Да не извършва превоз с моторно превозно средство, оборудвано с дигитален тахограф, без 

карта за разчитане на регистрираните от тахографа данни 

6. Да издава документи за платена превозна цена – билети 

 

5. МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ  

Спецификация на маршрутите: 

Спецификацията по маршрути е посочена по приложените към настоящото приложение: 

Копия на одобрени 20 (двадесет) броя маршрутни разписания, включени в 9 (девет) 

обособени позиции, както следва: 

 

Възложителят запазва правото си, при необходимост да прави предложения до 

компетентните органи, по реда на Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници 

с автобуси, за промени в маршрутните разписания. 

При промяна на маршрутни разписания, превозвачите са длъжни да приведат 

дейността си по изпълнение на поръчката в съответствие с утвърдените промени. 

За неуредените в настоящата документация въпроси ще се прилагат разпоредбите на 

Закона за обществените поръчки и приложимите разпоредби на действащото 

законодателство на Република България. 
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Образец  № 1 

ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА КУБРАТ 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК  

в  процедура за възлагане на обществена поръчка договаряне без обявление с предмет 

„Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от 

утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата на Община 

Кубрат по девет обособени позиции”  

 

  

Административни сведения 

Наименование на участника:   

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН    

(или друга идентифицираща информация в съответствие със 

законодателството на държавата, в която участникът е установен)  

  

Седалище:   

- пощенски код, населено място:   

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Адрес за кореспонденция:   

- пощенски код, населено място:   

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Телефон:   

Факс:   

E-mail адрес:   

(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в 

обединението, като се добавя необходимият брой полета) 

Лица, представляващи участника по учредителен акт: 

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета) 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес   

    

    

    

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес   

    

    

    

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес   

    

    

    

Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се 

зачертава) от следните  

1. 

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

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

лица: 2. 

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

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

Данни за банковата сметка:    

Обслужваща   
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банка:...............................................................................................................

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

IBAN................................................................................................................

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

  

BIC....................................................................................................................

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

  

Титуляр на 

сметката:..........................................................................................................

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

  

    

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАЛИЛОВ, 

1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обществен превоз на пътници по 

утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от утвърдените общинска, областна и 

републиканска транспортни схеми от квотата на Община Кубрат по девет обособени позиции”, 

като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас. 
2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за 

участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена. 

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в 

приложения към документацията за участие проект на договор.  

4. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се 

подчертава) следните подизпълнители: 

1. ....................................................................................................................................................... 

2. .............................................................................................................................................. 

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от 

стойността на обществената поръчка (в %) 

5. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде ....... календарни дни считано от 

крайния срок за подаване на оферти. 

Неразделна част от настоящия документ са:  

а) декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 ЗОП, подписана от 

лицата, които представляват участника съгласно документите за регистрация; 

 

Дата ............................/ ............................/ 

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

Име и 

фамилия 

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

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

Подпис на 

лицето (и 

печат)  

.......................................................................................................................................... 
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Образец  № 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки 

 

Подписаният/ата................................................................................................................................... 

      (трите имена) 

данни по документ за самоличност .................................................................................................... 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на .......................................................................................................................... 

(длъжност) 

на ................................................................................................................................................... 

(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ ........................................................................................................................... 

в изпълнение на чл. 47, ал. 9 ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни 

разписания на автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска 

транспортни схеми от квотата на Община Кубрат по девет обособени позиции”, Обособена 

позиция № .................... 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила 

присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:  

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

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

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

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

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

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

e) престъпление по чл. 108 от Наказателния кодекс.  

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност. 

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна 

процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 

4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до 

конкретния участник): 

а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган; 

б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 

към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е 

допуснато разсрочване/отсрочване; 

в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството 

на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници). 

5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1, т. 23а от 

допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в 

неговата организация. 

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.  

7. Представляваният от мен участник  (вярното се отбелязва):  

а) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с 

кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон; 

б) не се намира в подобна на посочената в буква "а" процедура съгласно националните си закони и 

подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда (при 

чуждестранни участници); 
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в) не е преустановил дейността си.  

8. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм лишен/лишена от право да упражнявам 

определена професия или дейност (обществен превоз на пътници) съгласно законодателството на 

държавата, в която е извършено нарушението. 

9. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила 

присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за: 

а) престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни 

условия на труд; 

б) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците. 

10. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда за 

престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за 

възлагане на обществени поръчки. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.  

Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 7-дневен 

срок от настъпването им. 

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), 

в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. 1 - 4, както и по т. 7, 8, 9 и 10    

са:  

1............................................................................................................................................................. 

2. ....................................................................................................................................................... 

3. ............................................................................................................................................. 

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за 

обстоятелствата по т. 1 - 4, както и по т. 7, 8, 9 и 10 са: 

1. ............................................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................................... 

3.............................................................................................................................................................. 

  

Дата ............................/ ............................/ ................................................................... 

Име и 

фамилия 

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

Подпис на 

лицето (и 

печат)  

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

 Декларацията се подписва задължително от лицето или от лицата, които представляват съответния 

участник според документите му за регистрация.  

 
  Изискванията на чл.47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 4 и 5, се прилагат, както следва: 

 1. при събирателно дружество-за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

 2. при командитно дружество-за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; 

 3. при дружество с ограничена отговорност-за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично 

дружество с ограничена отговорност-за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

 4. при акционерно дружество-за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване-

за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

 5. при командитно дружество с акции-за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 

 6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 

 7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица-за лицата, които представляват участника; 

 8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един 

прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на 

Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по 

чл. 7, т. 2. 
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                                                                                                                            Образец № 3 

                                                                     СПИСЪК 

на основните договори за услуги за обществен превоз на пътници, изпълнени през последните 

три години, считано от крайната дата за подаване на оферти, с посочване на стойностите, 

датите и получателите (чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП)  

 

Подписаният/ата....................................................................................................................... 

                                                 (трите имена) 

данни по документ за самоличност .............................................................................. 

                          (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ................................................................................................................... 

                                                (длъжност) 

на ..................................................................................................................................., 

                                    (наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ .................................. - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни 

линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата 

на Община Кубрат по девет обособени позиции”, заявяваме, че през последните 3 (три) години, 

считано от крайната дата за подаване на офертите сме изпълнили описаните по-долу услуги 

(посочва се вярното с оглед обекта на конкретната обществена поръчка), еднакви или сходни с 

предмета на конкретната обществена поръчка, както следва: 

  

№ Предмет на 

изпълнената 

услуга и 

кратко 

описание 

Брой/Обем на 

изпълнената услуга  

Крайна дата на 

изпълнение на услугата 

Получател 

на 

услугата 

1.         

2.         

          

В подкрепа на посочените в списъка доставки или услуги, изпълнени от нас,  

прилагаме следните доказателства по чл. 51, ал. 4 ЗОП (20): 

1.................................................................................................................................................. 

2.................................................................................................................................................. 

  

Дата 
 

.........................../ ............................/  

Име и фамилия ............................................................................................................ 

Подпис на лицето  

и печат 

 

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

 

_____________________  

Документът се прилага в Плик № 1. 

 (20) Изброяват се конкретните приложени от участника документи или конкретните регистри, на 

които той се позовава. Участникът може да прилага или да се позовава на едно или повече от 

изброените в чл. 51, ал. 4 ЗОП доказателства. 
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                                                                                                                            Образец № 4 

 

 

СПИСЪК-ДЕКЛАРАЦИЯ  

на водачите, които ще извършват превозите по автобусните линии при изпълнението 

поръчката 

 

 

 

          1. Лицата, с които разполагам за извършването на услугата в настоящата обществена 

поръчка: 

 

         2. Декларирам, че посочените лица в т. 1 отговарят на изискванията на чл. 18 от Наредба № 

33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република 

България, чл.33 от 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, във връзка 

с чл.7б от Закона за автомобилните превози. 

   

3. Прилагам – заверени копия на Свидетелство за управление, валидно за съответната 

категория МПС; Карта за квалификация, съгласно чл.2, ал.1 от Наредба №41 от 04.08.2008 г. за 

условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и 

товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална 

квалификация, издадена от Министъра на транспорт; Трудов договор; Удостоверение за 

психологическа годност. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни 

данни. 

 
 

 

Дата 
 

.........................../ ............................/  

Име и фамилия ............................................................................................................ 

Подпис на лицето  

и печат 

 

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

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

Име, презиме и 

фамилия на 

водача на МПС 

 

 

Образование 

и придобита 

квалификация 

 

 

Трудов 

стаж  

-категория  

 

 

Възраст на водача 
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 Образец № 5 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса 

на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП(15) 

 

Подписаният/ата ......................................................................................................... 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност 

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

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ...................................................................................................... 

(длъжност) 

на ................................................................................................................................ 

(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ ....................................................................................................... - участник в 

процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни 

разписания на автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска 

транспортни схеми от квотата на Община Кубрат по девет обособени позиции” 

  

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от 

допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от 

допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура. 

2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП по 

отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.  

Известна ми е отговорността по чл. 313 НК за неверни данни. 

  

Дата 
 

.........................../ ............................/  

Име и фамилия ............................................................................................................ 

Подпис на лицето  

и печат(16) 

 

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

  

_____________________  

(15) Декларацията е задължителна част от офертата и се прилага в Плик № 1. 

(16) Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно 

упълномощено лице, което подава офертата. 
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           Образец № 6 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за съгласие за участие като подизпълнител(17) 

Подписаният ....................................................................................................................... 

                                            (трите имена) 

данни по документ за самоличност 

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

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на .......................................................................................................................... 

(длъжност) 

на ................................................................................................................................................. 

(наименование на подизпълнителя) 

  

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, 

юридическо лице с нестопанска цел - вярното се подчертава):  

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

(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ) 

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ..................................... 

(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител) 

при изпълнение на обществена поръчка с предмет „Обществен превоз на пътници по утвърдени 

маршрутни разписания на автобусни линии от утвърдените общинска, областна и 

републиканска транспортни схеми от квотата на Община Кубрат по девет обособени 

позиции” 

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: 

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

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени 

от подизпълнителя) 

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

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки 

желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да 

се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта. 

  

Дата 
 

.........................../ ............................/  

Име и фамилия ............................................................................................................ 

Подпис на лицето  

и печат 

 

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

  

  

_____________________  

(17) Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще ползва 

подизпълнители. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че са повече от 

един. 
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             Образец № 7 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП (27) 

 

Подписаният/ата ................................................................................................................, 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност 

........................................................................................................................................, 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ......................................................................................................... 

(длъжност) 

на ........................................................................, 

                         (наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. - участник в процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на 

автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми от 

квотата на Община Кубрат по девет обособени позиции” 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Информацията, съдържаща се в .......................... (посочват се конкретна част/части от 

техническото предложение) от техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй 

като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава). 

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в 

предвидените от закона случаи. 

Дата 
 

.........................../ ............................/  

Име и фамилия ............................................................................................................ 

Подпис на лицето  

и печат 

 

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

_____________________  

(27) Декларацията по чл. 33, ал. 4 ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се 

представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това. Декларацията се 

прилага в Плик № 2. 
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Образец № 8 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

ВЪВ ВРЪЗКА С 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 
 

Долуподписаният/-та __________________________________________ 

(трите имена) 

ЕГН ___________, ЛК № _________, издадена на ___________г. от ________________, 

с постоянен адрес: ___________________________________, вкачеството си на 

_________________ на______________________________- участник/ подизпълнител(ненужното 

се зачертава) в обществена поръчка с предмет „Обществен превоз на пътници по утвърдени 

маршрутни разписания на автобусни линии от утвърдените общинска, областна и 

републиканска транспортни схеми от квотата на Община Кубрат по девет обособени 

позиции” 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 За представляваното от мен дружество по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

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

(ЗИФОДРЮПДРС) 

 не е приложима забраната по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС; 

 е приложима забраната по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС, поради наличие на обстоятелствата 

по чл. 4, т. .......... от ЗИФОДРЮПДРС. 

   /невярното се зачертава/ 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 

данни. 

 

Дата 
 

.........................../ ............................/  

Име и фамилия ............................................................................................................ 

Подпис на лицето  

и печат 

 

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

Забележки: 

1. По смисъла на§ 1, т. 1 от ДР на ЗИФОДРЮПДРС "дружество" е всяко юридическо лице, 

неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от 

законодателствотона държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на 

сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий. 
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Образец № 9 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                    /наименование на участника/ 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

С ПРЕДМЕТ „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на 

автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми от 

квотата на Община Кубрат по девет обособени позиции” 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

След като се запознахме с документацията за участие в процедурата, проекта на договор и 

условията за изпълнение, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката. 

        За изпълнение предмета на поръчката по посочените маршрутни разписания: ……………… 

/маршрутно разписание №……………./, представляващо самостоятелно обособена позиция № 

……………………………………….., ще използваме следните МПС: …………… 

                                     

МПС ДКН Марка/модел Брой места 

Година на 

първоначална 

регистрация 

Екологичен 

стандарт на 

двигателя-       

/EVRO/ 

Основно 

МПС 

     

Резервно 

МПС 

     

 

 Горепосочените обстоятелства  доказваме със следните документи: 

 1.............................................................................................................................................................

 2............................................................................................................................................................. 

 3............................................................................................................................................................. 

 

Ако бъдем определени за изпълнител, приемаме да изпълним обществената поръчка за 

горепосочената обособена позиция, за която участваме, в определения в документацията 

срок. 

Декларираме, готовност за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с 

направеното по – горе предложение. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: съгласно текста. 

 

Дата 
 

.........................../ ............................/  

Име и фамилия ............................................................................................................ 

Подпис на лицето  

и печат 

 

......................................................................................................... 
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Образец № 10 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                    /наименование на участника/ 

 

 

Ц Е Н О В О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

С ЦЕНИ  

за икономическите показатели, влияещи върху формирането на цената на 

билета по самостоятелно обособена позиция: 

…………………. - маршрутно разписание № …………….. 

в обществена поръчка с предмет „Обществен превоз на пътници по утвърдени 

маршрутни разписания на автобусни линии от утвърдените общинска, областна и 

републиканска транспортни схеми от квотата на Община Кубрат по девет обособени 

позиции” 

за линия …………….. - маршрутно разписание № ……………… 

№ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

към дата..................................... 

 Разходи за: в лева на 

пътникокилометър 

1 Заплати   

2 Осигурителни плащания   

3 Материали   

4 Горива   

5 Смазочни материали   

6 Ел. енергия   

7 Резервни части   

8 Външни услуги, в т. ч   

  - ремонти   

  - застраховки   

  - административно – технически   

9 Други разходи, в т. ч .   

  - наем автогари   

  - ДДС /върху цената на билета/    

    

    

10 Амортизации   

    

    

11 Всичко разходи:   

12 Дължина на курса по линията в км.   

13 Себестойност на 1 п/км.    

14 Рентабилност в %..................   

15 Цена на билета:   

 
Начална спирка Междинна спирка Междинна спирка Крайна спирка 

Цена на билета в лв. Цена на билета в лв. Цена на билета в лв.  

 Сп.............    

 Сп......................   

 Сп..........................  

 Сп................... 
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Забележка: 

1. Разходите по видове в лева и пътникокилометър, се предоставят за всяка линия отделно; 

2. Данните за дължината на курса по линията трябва да съответстват на тези, посочени в 

действащото маршрутно разписание. 
 

 

 

Дата 
 

.........................../ ............................/  

Име и фамилия ............................................................................................................ 

Подпис на лицето  

и печат 

 

......................................................................................................... 
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Образец № 11 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК 

по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

 

Долуподписаният/ата: .............................................................................................................,  

(име, презиме, фамилия)  

EГН ..............................., постоянен адрес ...............................................................................,  

....................................................................................................................................................,  

гражданство ..................................., документ за самоличност ............................................,  

в качеството ми на законен представител (пълномощник) на ............................................,  

....................................................................................................................................................,  

вписано в регистъра при ..........................................................................................................  

Декларирам, че действителен собственик* по смисъла на чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките 

срещу изпирането на пари във връзка с чл. 3, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за 

мерките срещу изпирането на пари на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо 

лице/следните физически лица:  

1..................................................................................................................................................,  

(име, презиме, фамилия)  

EГН ..............................., постоянен адрес ...............................................................................,  

....................................................................................................................................................,  

гражданство ....................................., документ за самоличност ...........................................  

2..................................................................................................................................................,  

(име, презиме, фамилия)  

EГН ..............................., постоянен адрес ...............................................................................,  

....................................................................................................................................................,  

гражданство ....................................., документ за самоличност ...........................................  

3..................................................................................................................................................,  

(име, презиме, фамилия)  

EГН ..............................., постоянен адрес ...............................................................................,  

....................................................................................................................................................,  

гражданство ....................................., документ за самоличност ...........................................  

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране 

на неверни обстоятелства. 

 

  

Дата:                                                                      Декларатор: 
........................                                                                                ……………………….....  

                                                                                                                (подпис)  

*Действителен собственик на клиент - юридическо лице, е:  

1. физическо лице или физически лица, които пряко или непряко притежават повече от 25 на сто от 

дяловете или от капитала на клиент - юридическо лице, или на друга подобна структура, или пряко 

или непряко го контролират;  

2. физическо лице или физически лица, в полза на които се управлява или разпределя 25 на сто или 

повече от имуществото, когато клиент е фондация, организация с нестопанска цел или друго лице, 

което осъществява доверително управление на имущество или разпределение на имущество в 

полза на трети лица;  

3. група от физически лица, в чиято полза е създадена или действа фондация, организация с 

идеална цел или лице, осъществяващо доверително управление на имущество или разпределение 

на имущество в полза на трети лица, ако тези лица не са определени, но са определяеми по 

определени признаци. 
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     Проект! 

 

Д  О  Г  О  В  О  Р 

за 

обществен превоз на пътници по  общински, областни и републикански автобусни линии от 

транспортна схема на Община  Кубрат 

 

№……/…………..2015 год. 

 

 

 Днес, …………….2015 год. в град Кубрат, област Разград, се сключи настоящият договор 

между: 

 

1. ОБЩИНА  КУБРАТ със седалище и адрес на ул. „Княз Борис І” №1, представлявана от 

Ремзи Халилов Юсеинов - Кмет на община Кубрат и Йонка Димитрова Петрова - Главен 

счетоводител, БУЛСТАТ   000505846,  наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и от друга  

2. ………………. ,  със седалище и адрес на управление: ……….., ЕИК ……….. , 

представляван  от  Управителя  ………………….,    наричан    за   краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се 

сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:  

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

 Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да осъществява обществен превоз на 

пътници по автобусни линия, както следва:  

  Обособена позиция № ….. 

от транспортната схема на Община Кубрат, като спазва изискванията за организацията, качеството 

и безопасността на превозите, уредени в Закона за автомобилните превози и всички нормативни 

актове, отнасящи се до транспортната дейност. 

 

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА И СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ 

 

 Чл.2. (1) Настоящият договор влиза в сила от деня на сключването му и е със срок до 

15.06.2019 г. 

 (2) Плащането ще се осъществява в срок от 7 (седем) работни дни, след превеждане на 

средствата от републиканския бюджет по бюджета на Възложителя /общината/ в сроковете по 

горепосочените нормативни актове и след представени опис-сметки (справки) по Наредба № 

2/31.03.2006 г. на МФ и фактури отговарящи на изискванията на ЗДДС, ППЗДДС, ЗС от 

Изпълнителя в Община Кубрат. 

 (3) Цената на билета, определена за превоз от началния до крайния пункт на маршрута е в 

размер на..............................................................................................лв. с вкл. ДДС. 

(4) Изменение на цената на билетите по договора може да става след представяне на 

икономическа обосновка, съобразена със съответния процент на изменение на цените на горивата, 

гумите, резервните части, минимална работна заплата и при промяна на други фактори, 

детерминиращи себестойността на превозите с 20% от посочената в ал. 3 и след подписване на 

допълнително споразумение. 

(5) В случаите по ал.4 увеличаване на цената за обществен превоз се извършва само след 

писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и до размер, одобрен от него. 

 

 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

 Чл.3. Да прави временни промени на транспортната схема при наложителни 

градоустройствени и други мероприятия по искане на инвеститора /организатора/. 
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 Чл.4. След получаване на средствата от републиканския бюджет и необходимите справки от 

превозвачите, да изплаща субсидиите съгласно действащата нормативна уредба. 

 Чл.5. Да оптимизира транспортната схема на общината. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

 Чл.6. Изпълнителят се задължава да създаде условия и организация на транспортното 

обслужване на населението по автобусните линии по чл. 1 от настоящия договор от транспортната 

схема на Община Кубрат. 

 Чл.7. Изпълнителят няма право: 

1.  Да извършва едностранни промени в организацията на превозите, влошаващи тяхното 

качество и култура. 

2.  Да допуска превоз на пътници без документ за превозна дейност - билети и карти. 

3.  Да извършва превози по линии от транспортната схема на общината, за които няма 

сключен договор. 

4.  Да преотстъпва права и задължения по този договор на друг изпълнител. 

 Чл.8. Изпълнителният е длъжен:  

1.  Да съблюдава всички изисквания, свързани с безопасността на движението. 

2.  Да осигурява автобусите съобразно изискванията на действащата нормативна уредба на 

МТС и отрасловата нормала за качеството на транспортното обслужване и за съответните класове 

превози: 

 технически изправни; 

 санитарно и хигиенно обработени; 

 окомплектовани с маршрутни табели за обслужваната линия; 

 отопление при температура на въздуха в салона на автобуса под 5 С;  

3.  Да снабдява всеки правоспособен водач на автобус със необходимите документи, 

съгласно изискванията на Закона за автомобилните превози. 

4.  Да заплаща в определените срокове дължимите данъци и такси към бюджета;  

5.  Да представя в определените срокове необходимите справки,  изисквани от Възложителя 

за разпределение и изплащане на субсидии съгласно Наредбата за компенсиране на безплатните и 

по намалени цени пътувания на някои категории граждани по железопътния, автомобилния и 

водния транспорт в страната. В случай, че  не предостави в срок необходимите справки, ще бъде 

изключен от разпределението за съответния период. 

6.  Да застрахова пътниците по установения нормативен ред. 

 Чл.9. При промяна на маршрутното разписание на обслужваната от Изпълнителя линия от 

транспортната схема, да продължи да я обслужва съгласно настоящият договор, след писмено 

уведомяване от страна на Възложителя. 

 

V. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

 

 Чл.10. При неизпълнение на договорените условия, Изпълнителят носи отговорност 

съгласно Закона за автомобилните превози и подзаконовите нормативни актове, касаещи 

обществения превоз на пътници на територията на Република България. 

 Чл.11. Контролът по спазването на договорните задължения от страна на Изпълнителя се 

осъществява от Възложителя, изразяващ се в проверки по дневниците на автогарите за спазването 

на маршрутните разписания. За нарушенията се съставя констативен протокол, копие от който се 

представя на Изпълнителя. В едноседмичен срок от получаването му, превозвача може да даде 

обяснения. След изтичане на  срока и в зависимост от обясненията, Възложителя може да наложи 

съответно обезщетение или да прекрати договора. 

 Чл.12. (1 ) При допуснати нарушения от страна на Изпълнителя същият дължи обезщетение, 

както следва: 

 а/ неизпълнение на курс от маршрутно разписание   -    100 /сто/ лева. 

 б/ неспазване на часове от маршрутното разписание -    50 /петдесет/ лева. 

 в/ неспиране по утвърдените спирки                          -      50 /петдесет/ лева. 

 г/ лоши санитарно-хигиенни условия, и / или неотоплен автобус - 50 /петдесет/ лева.  
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            (2) Санкциите по ал. 1 са налагат от Кмета на Общината, след констатирани нарушения от 

комисия назначена от него.  

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

 Чл.13. Възложителят прекратява едностранно с едномесечно писмено предизвестие 

договора, когато установи неизпълнение на задължения  по  чл. 6, чл. 7 и чл. 8. 

 Чл.14. Настоящият договор се прекратява и при наличието на някоя от следните хипотези : 

1.  С изтичане на срока по чл. 2; 

2.  По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 

3.  От всяка една от страните с двумесечно писмено предизвестие, отправено по подходящ 

начин, доказващ уведомяването на другата страна; 

4.  Едностранно от Възложителя без предизвестие при отнемане на лицензията на 

Изпълнителя; 

5.  При прекратяване, преобразуване или ликвидация на Изпълнителя; 

6.  При обявяване в  несъстоятелност на Изпълнителя. 

7.  Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - 

предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил 

длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на 

обстоятелствата. 

8.  Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат на 

непредвидени обстоятелства не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи 

възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на 

договора. 

9.  При преобразуване на изпълнителя, ако правоприемникът не отговаря на условията по 

чл. 47, ал. 7, изречение второ от ЗОП, договорът за обществената поръчка се прекратява по право, 

като изпълнителят, съответно правоприемникът дължи обезщетение по общия исков ред. 

 

VII.  ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл.15. (1) Гаранцията  за изпълнение е в размер на 1% от стойността на договора 

/........................................../лв., която изпълнителят е внесъл в брой на касата на община Кубрат/или 

е предоставил банкова гаранция.  

(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава в пълен размер в срок до 30 /тридесет/ дни 

след подписване на протокола с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с който се приема окончателното изпълнение на 

договора, ако е посочено, че изпълнението е точно, качествено и отговаря на изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в протокола по 

предходната алинея е посочено, че изпълнението е неточно, некачествено и/или не отговаря на 

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(4) Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на разваляне на 

договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (5) Гаранцията за изпълнение се задържа при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

на задълженията му по настоящия договор, установено с констативен протокол от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(6) За времето, през което гаранцията за изпълнение е престояла при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, не се 

дължат лихви. 

(7) Гаранцията за участие в процедурата може да се трансформира в гаранция за 

изпълнение, като разликата до пълния размер на гаранцията за изпълнение се довнася. 

(8) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 

изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение. 

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от 

правото да търси обезщетение за претърпени вреди. 
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VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 

Чл.16. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и 

загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила. 

Чл.17. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е 

била в забава, тя не може да се позове на непреодолима сила. 

Чл.18. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с 

грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди, както и да уведоми 

писмено другата страна в срок 2 дни  от настъпването на непреодолимата сила. При не 

уведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

Чл.19. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с 

тях насрещни задължения  се спира. 

 

IX. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 

Чл.20. (1) При изпълнението предмета на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ползва 

следните подизпълнители:  

1. Подизпълнител:………………………………, ЕИК: …….….…………....,  

седалище и адрес на управление:…………………………………………………….., тел./факс 

.........................., представлявано от ………………………..……………  

Вид на работите от предмета на поръчката, които ще извършва: 

………………………………………………………………………..……………………… 

Дял в проценти от стойността на обществената поръчка, съответстващ на тези работи: 

……% (словом: ………………………………………...……….. процента).  

2. …............................ 

(2) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 

включени в предмета на договора за подизпълнение, с изключение на случаите по 45а, ал. 5 от 

ЗОП. 

(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 

подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

подизпълнителя. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия договор и да 

предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

          Чл.21. Всички спорове по настоящия договор се решават по взаимно съгласие, а при 

непостигане на такова - съгласно действащото законодателство. 

          Чл.22. Всяка от страните по договора, когато установи, че не може да изпълни задълженията 

си по независещи от нея причини е длъжна незабавно да уведоми другата страна. 

           Чл.23. При промяна на нормативната уредба, отнасяща се до предмета на договора, права и / 

или задължения на страните, към договора се подписват допълнителни споразумения / анекси/ в 

съответствие с промяната. 

  Чл.24. Изпълнителят се освобождава от отговорност по изпълнение на настоящия договор 

при: 

1. Природни бедствия и стихии - наводнения, земетресения, обилно заснежаване, поледици. 

2. Отклоняване на превозните средства по разпореждане на военните  власти и 

включително и на органите на гражданска защита. 

          Чл.25. /1/ Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения уведомления 

помежду си само в писмена форма. 

           /2/ Писмената форма се смята за спазена и, когато те са отправени по факс или друго 

техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението. 
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           Чл.26. /1/ Страните  ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на настоящия 

договор, чрез разбирателство и взаимни отстъпки. 

           /2/ Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора пред 

съответния компетентен съд. 

Чл.27. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, 

при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. 

Чл.28. Удължаване срока на договора за доставка с периодично или продължително 

изпълнение, се допуска в случай че едновременно са изпълнени следните условия: 

а) не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора възложителят е открил 

процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител; 

б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца; 

в) прекъсване в доставката би довело до съществени затруднения за възложителя; 

Чл.29. Нито една от страните няма право да прехвърля права и задължения, произтичащи от 

този договор на трета страна, освен в случаите на чл. 43, ал. 7 ЗОП. 

            Чл.30. При преобразуване на изпълнителя в съответствие със законодателството на 

държавата, в която е установен, възложителят сключва договор за продължаване на договора за 

обществена поръчка с правоприемник. Договор за продължаване на договора за обществена 

поръчка се сключва само с правоприемник, за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 

и 5 от ЗОП, посочените от възложителя обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП и изискванията 

относно критериите за подбор. С договора с правоприемника не може да се правят промени в 

договора за обществената поръчка. Когато при преобразуването дружеството на първоначалния 

изпълнител не се прекратява, то отговаря солидарно с новия 

 Чл.31. За неуредени въпроси с настоящия договор се прилагат разпоредбите на действащото 

гражданско законодателство. 

 Настоящият договор се състави и подписа в три  еднообразни екземпляра - два за 

Възложителя и един за Изпълнителя.  

  

 

Приложения: 

1. Техническо предложение; 

2. Техническа спецификация; 

3. Ценово предложение. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ                                                   ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

ЗА ОБЩИНА КУБРАТ                                                                                     ЗА    ………………                                                                                                  

 

 

 

 

КМЕТ:                                                                                             УПРАВИТЕЛ: 

            / Р. ХАЛИЛОВ/                                                                                               /…………../ 

 

 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

               /Й. ПЕТРОВА/ 

 


