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по реда на ЗОП с предмет: 
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 ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

Участници и изпълнители 

В обявената процедура може да участва всяко физическо или юридическо лице, 

както и техни обединения, което отговаря на изискванията на Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

(ППЗОП), както и на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за 

участие.  

 

Документацията за обществената поръчка съдържа: 

1.  технически спецификации; 

2.  проект на договор;  

3.  образци  на документи и указание за подготовката им. 

Достъп до документацията чрез електронни средства 

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до 

документацията за обществената поръчка, от датата на публикуване на обявлението на 

официалния Интернет адрес на Възложителя в раздел „Профил на купувача“ – към 

съответната процедура.  

  В обявлението за обществена поръчка е посочен интернет адресът, на който е 

достъпна документацията за обществената поръчка. 

 

Промяна на обявените условия съгласно чл. 179, ал. 1 от ЗОП 

Възложителят може да направи промени в обявлението и/или документацията на 

обществена поръчка по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, 

направено в срок до три дни от публикуване на обявлението за обществена поръчка. 

Обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се 

одобрява, се изпращат за публикуване в срок до седем дни от публикуването в РОП на 

обявлението за обществена поръчка.  

Когато се удължава срокът за подаване на оферти, се взема предвид времето, 

необходимо за отразяване на разясненията или промените при подготовка на офертите. 

    

Предоставяне на разяснения съгласно чл. 180 от ЗОП 

При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, 

направено до пет дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, 

възложителят публикува в профила на купувача писмени разяснения. Разясненията се 

публикуват на профила на купувача в срок до три дни от получаване на искането и в 

тях не се посочва лицето, направило запитването. 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

Публичното състезание е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, при 

която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. 

Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да 

бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 

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

съгласно законодателството на държавата, в която е установено, като всеки участник 

трябва да отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя в 

документацията за участие в процедурата, както и на изискванията на ЗОП и Правилника 

за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). 
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Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в 

обявлението за обществената поръчка и в документацията за участие в процедурата. 

Участниците се представляват от лицата, представляващи ги по закон или от 

лица, специално упълномощени за настоящата процедура, което се доказва с 

пълномощно – оригинал. 

В случай че участник в процедурата е обединение от физически и/или 

юридически лица, което не е юридическо лице: 

1. участникът следва да представи оригинал или заверено копие на документ – 

учредителен акт, договор, споразумение или друг приложим документ за създаване на 

обединението, от който да са видни следните обстоятелства: 

а) правата и задълженията на участниците в обединението за конкретната 

поръчка; 

б) разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, по поръчката; 

2. в случай че от представения документ не е видна посочената информация по    

т. 1., тя се предоставя допълнително; 

3. Възложителят поставя следните изисквания към обединението-участник, които 

да са видни от документите по т. 1. и т. 2., а именно: 

а) определянето на партньор или лице, което да представлява обединението за 

целите на обществената поръчка, следва да се извърши с документа по т. 1. или в 

отделен друг документ, като участникът представя оригинал или заверено от участника 

копие; 

б) да е налице солидарна отговорност на участниците в обединението при 

изпълнение на поръчката. 

4. Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, в случай че 

обединението бъде определено за изпълнител на обществената поръчка. 

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подаде оферта и да 

сключи договор съгласно законодателството на държавата, в която е установен клонът. 

 

ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

1. Основания за задължително отстраняване, определени в чл. 54, ал. 1 от 

ЗОП 

1.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка участник, за когото е налице някое от основанията, посочени по-

долу, възникнало преди или по време на процедурата: 

а). е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 

159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307,               

чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

б) е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по 

б.”а”, в друга държава членка или трета страна; 

в) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла 

на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях 

към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или 

участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в 

която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на 

компетентен орган. 

г) налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; (чл. 44, ал. 5 

ЗОП гласи: „(5) В случай че с извършването на действия по ал. 3 и/или 4 не може да се 

осигури спазване на принципа за равнопоставеност, кандидатът или участникът, 

участвал в пазарните консултации и/или в подготовката за възлагане на поръчката, се 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=19273416
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=27178243
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=27178243
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=19273419
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=19273420
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=27178247
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=27178278
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=27178330
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=27178345
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=19273429
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=19273430
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=27178357
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=27178366
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отстранява от процедурата, ако не може да докаже, че участието му не води до 

нарушаване на този принцип.“ ). 

д) установено е, че: 

1) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

е) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, 

ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 

миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен; 

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

1.2. Основанията по т. 1.1, б. “а”, „б” и “е” се отнасят за лицата, които 

представляват участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и 

надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако 

има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на 

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

които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако 

има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. 

В случаите по т. 1.2 когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в 

състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по 

пълномощие, основанията по т. 1.1, б. “а”, „б” и “е”  се отнасят и за това физическо лице. 

Забележка: лицата, които представляват участника и лицата, които са членове на 

управителни и надзорни органи на участника са, както следва; 

а) при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 

Търговския закон; 

б) при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 

от Търговския закон; 

в) при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от 

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

147, ал. 1 от Търговския закон; 

г) при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244,   

ал. 1 от Търговския закон; 

д) при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244,    

ал. 1 от Търговския закон; 

е) при едноличен търговец – физическото лице – търговец; 

ж) при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява 

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

клонът е регистриран; 

з) в случаите по б. “а” – “ж” – и прокуристите, когато има такива; 

и) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които 

представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на 

държавата, в която са установени. 

Други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 

решения от управителните и надзорните органи на участника, са лица със статут, който 

им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен 

на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или 

надзорните органи. 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=27035058
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=27035059
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=27035060
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=27035061
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=27035062
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=27035063
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=27035063
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=27035064
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=27036880
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=27082849
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=27082849
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Т. 1.1, б. “в”  не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или 

социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за 

последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв. 

1.3. Отстранява се и участник в процедурата - обединение от физически и/или 

юридически лица, когато за член на обединението е налице някое от посочените по т. 1.1 

по-горе основания за отстраняване. 

1.4. Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото 

са налице основанията по т. 1.1  възникнали преди или по време на процедурата. 

 Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 

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

по т. 1.1 б. “а” и „б” освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието; 

2. три години от датата на: 

а) влизането в сила на решението на възложителя, с което кандидатът или 

участникът е отстранен за наличие на обстоятелствата по т. 2.1.1 б. “д” -1) ; 

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

на обстоятелствата по т. 2.1.1 б. “е” , освен ако в акта е посочен друг срок; 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1.1 б. “а” се 

попълва в ЕЕДОП както следва: 

 

В Част ІІІ, Раздел А участникът следва да предостави информация относно 

присъди за следните престъпления: 

1. Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК; 

2. Корупция – по чл. 301 – 307 от НК; 

3. Измама – по чл. 209 – 213 от НК; 

4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 

терористични дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК; 

5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б 

от НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК; 
6. Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г от 

НК. 

В Част ІІІ, Раздел Г участникът следва да предостави информация относно 

присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 

от НК. 

Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в т. 1.1 

б. „а“ при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна. 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1.1 б. “б” се 

попълва в Част ІІІ, Раздел Б от ЕЕДОП. 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1.1 б. “в” –“е” 

се попълва в Част ІІІ, Раздел В от ЕЕДОП. 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1.1 б. ”а” за 

престъпления по чл. 172 и чл. 352 – 353е от НК се попълва в Част ІІІ, Раздел В, поле 1 от 

ЕЕДОП. При отговор „Да“ участникът посочва: 

- Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за 

постановяването й; 

- Срока на наложеното наказание. 

 

2. Други основания за отстраняване 

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата  

2.1. Участници, които са свързани лица(чл. 107, т. 4 от ЗОП). 

„Свързани лица“ са: 

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно 

дружество; 
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б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена 

линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта 

степен включително. 

„Контрол“ е налице, когато едно лице: 

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на 

споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на 

едно дружество или друго юридическо лице; или 

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 

управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или 

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на 

решения във връзка с дейността на юридическо лице. 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1 се 

попълва в Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП. 

2.2. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание  

чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРКЛТДС), освен когато не са 

налице условията по чл. 4 от закона.  

В Част III, буква „Г“ в ЕЕДОП, участниците декларират, като попълват тази 

част от ЕЕДОП: 

- Участникът регистриран ли е или не в юрисдикция с преференциален данъчен 

режим, като в случай че е регистрирано се посочва къде.  

- Участникът свързано ли е или не с лица, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, като се посочват свързаните лица и къде са 

регистрирани същите.  

- Участникът попада ли в изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). В случай, че попада в някоя от приложимите хипотези на 

посочената разпоредба се посочва конкретната точка от чл. 4. 

- Участникът е запознат с правомощията на Възложителя по чл. 5, т. 3 и чл. 6,    

ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с § 7, ал. 2 от Заключителните разпоредби 

на същия закон. 

Забележка: Термините „дружество”, „контрол“, „действителен собственик“ и 

„юрисдикции с преференциален данъчен режим” имат смисъла по § 1 от 

Допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. 

2.3. Участник, който е заемал висша публична длъжност, което в последната една 

година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвал в 

провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с 

предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или 

предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение 

на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява 

физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е 

заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. (чл. 69 от 

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 

имущество). 
2.3.1.Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, 

свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз 

или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за 

юридическо лице, в което лицето по т. 2.3. е станало съдружник, притежава дялове или 
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е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от 

длъжност. 

2.4. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в тази 

документация.  

2.5. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:  

а)  предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;;  

б) правила и изисквания, свързани със социалното и трудовото право, приложими 

колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и 

трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП. 

2.6. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 от ЗОП или 

чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП. 

2.7. Участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, 

включително за форма, начин и срок. 

2.8. Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не 

удължи срока на валидност на офертата си. 

2.9. Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от 

определената от Възложителя в настоящата документация за участие прогнозна стойност 

на поръчката. 

 

3. Мерки за доказване на надеждност от участниците, доказване липса на 

основание за отстраняване (чл. 56, ал. 1 от ЗОП) 

3.1. При наличие на основание за отстраняване от процедурата по т. 1.1 от 

настоящия раздел, съответният участник има право да представи доказателства, че е 

предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, като може да докаже 

съответно, че е: 

1. е погасил задълженията си по т. 1.1, б.”в”, включително начислените 

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

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

всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или 

нарушение; 

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

съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, 

технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови 

престъпления или нарушения; 

4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или       

чл. 245 от Кодекса на труда. 

3.2. Възложителят преценява предприетите от кандидата или участника мерки, 

като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или 

нарушението. 

3.3. В случай че предприетите от кандидата или участника мерки са достатъчни, 

за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от участие в 

поръчката. 

3.4.  Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите по т. 3.1.  мерки и 

представените доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване 

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

 3.5. Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно 

законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, 

е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма 

право да използва предвидената в т. 3.1. възможност за времето, определено с 

присъдата или акта. 

 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=27035070
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=27035071
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=27036885
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4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА 

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

трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, 

свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните 

способности. 

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

опит за изпълнение на поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на 

капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от 

поръчката, за която е необходим този капацитет. 

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

може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за 

поетите от третите лица задължения. 

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

доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за 

тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. 

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

лице, ако то не отговаря на някое от условията по ал. 4, поради промяна в 

обстоятелства преди сключване на договора за обществена поръчка. 

4.6. В условията на процедурата възложителят може да предвиди изискване за 

солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от кандидата или участника и 

третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, 

свързани с икономическото и финансовото състояние. 

4.7. Когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически 

и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с 

капацитета на трети лица при спазване на условията по т. 4.2. - 4.4. 

 

5. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

5.1. Участниците посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела 

от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този 

случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите 

задължения. 

5.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 

съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 

основания за отстраняване от процедурата. 

5.3. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, 

посочени в офертата. 

5.4. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое 

от условията по т. 5.2. поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора 

за обществена поръчка. 

5.5. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от 

дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

5.6. Не е нарушение на забраната по т. 5.5. доставката на стоки, материали или 

оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава 

доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са 

част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение. 

5.7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да 

бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят 

заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 

5.8. Разплащанията по т. 5.7. се осъществяват въз основа на искане, отправено от 

подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 

възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 
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5.9. Към искането по т. 5.8. изпълнителят предоставя становище, от което да е 

видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

5.10. Възложителят има право да откаже плащане по т. 5.7., когато искането за 

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

5.11. Приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители 

се посочват в документацията за обществената поръчка и в договора за възлагане на 

поръчката. 

5.12. Независимо от възможността за използване на подизпълнители 

отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

5.13. При обществени поръчки за строителство, както и за услуги, чието 

изпълнение се предоставя в обект на възложителя, след сключване на договора и най-

късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за 

името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в 

офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената 

информация в хода на изпълнението на поръчката. 

5.14. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на 

договор за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени 

едновременно следните условия: 

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

процедурата; 

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на 

дела и вида на дейностите, които ще изпълнява. 

5.15. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 

възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, 

които доказват изпълнението на условията по т. 5.13., в срок до три дни от неговото 

сключване. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност 

Участникът следва да притежава валиден лиценз за извършване на превоз на 

пътници, изискван от Закона за автомобилните превози.  

При подаване на офертата обстоятелството се посочва в ЕЕДОП, Част IV: 

Критерии за подбор, раздел А. Годност  ред 1) с данните за лиценза, посочващи уеб 

адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа или за 

чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или 

удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон и съгласно 

законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността 

си за извършване на услугата - обект на настоящата обществена поръчка.  

При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да 

представи документ от който да е видно, че същия приежава валиден лиценз за 

извършване на превоз на пътници, издаден от Министерството на транспорта (при 

превози с лиценз на Общността се изисква заверено копие от лиценза). 

 

Икономическо и финансово състояние 

По отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците 

възложителят не поставя изисквания. 

 

Технически и професионални способности 

1. Участниците следва да са изпълнявали услуга свързана с превоз на пътници; 

2. Участниците трябва да разполагат с транспортни средства за изпълнение на 

услугата; 
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3. Участниците следва да имат на разположение водачи на транспортните 

средства. 

Минимално ниво 

1. Участниците следва да са изпълнили, през последните 3 (три) години, 

считано от датата на подаване на офертата, поне една услуга свързана с превоз на 

пътници - попълва се част IV Критериии за подбор в раздел В: Технически и 

професионални способности - ред 1б) на ЕЕДОП. При сключване на договора 

избраният изпълнител следва да представи списък на услугите, които са идентични или 

сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и 

получателите, заедно с доказателство за извършената услуга, във връзка с 

декларираното под формата на удостоверения от получатели на услугата, чрез 

посочване на публични регистри в които се съдържа информация за изпълнената услуга 

или други доказателства по преценка на участника. 

2. Необходимият парк за изпълнение: 

- за обособена позиция 1 -  3 броя автобуси и 2 резервни автобуса; 

- за обособена позиция 2 -  2 броя автобуси и 1 резервен автобус; 

- за обособена позиция 3 -  3 броя автобуси и 1 резервен автобус; 

- за обособена позиция 4 -  3 броя автобуси и 1 резервен автобус. 

Попълва се част IV Критерии за подбор в раздел В: Технически и 

професионални способности - ред 9) на ЕЕДОП, отнасящ се до техническо оборудване/ 

Декларират се регистрационен номер, номер на двигател и рама, марка, модел,  брой 

пътникоместа, собственост (собствен, нает, лизинг), дата на преминат последен 

технически преглед, оборудване на превозното средство за превоз на трудно-подвижни 

лица, дата на преминат последен допълнителен преглед за проверка оборудването на 

автобусите/. При сключване на договора избраният изпълнител, следва да представи 

декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на 

поръчката, съдържаща информация за регистрацията на МПС, за преминат последен 

допълнителен преглед за проверка оборудването на автобусите, както и за 

собствеността на МПС или договора за наем/лизинг, ако същите не са собственост на 

участника. 

 

Изисквания към автобусите, с които се участва:  

1. Участникът трябва да извършва превозите по автобусните линии от всяка 

обособена позиция с автобуси, които отговарят на изискванията за техническа 

изправност, посочени в наредбата по чл. 149 от Закона за движението по пътищата, 

както следва: 

 

1. по обособена позиция № 1: 

- автобусна линия: гр. Костенец – гр. Самоков - М2 и/или М3, клас III или В, 

при наличие на багажно отделение с достатъчна вместимост и с достъп отвън съгласно 

чл. 37, т. 3 "б" от Наредба №2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на 

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

 Брой автобуси: 1+1 резервен. 

 -  автобусни линии: гр. Костенец – гр. Долна баня и гр. Костенец – с. Радуил - 

М2 и/или М3, клас ІІ, ІІІ или В.  

 Брой автобуси: 2+1 резервен; 

 

 2. по обособена позиция № 2: 

- автобусни линии: гр. Костенец – гр. Момин проход и  гр. Костенец – с. Горна 

Василица - М2 и/или М3, клас І, ІІ, А или В.  

 Брой автобуси: 2+1 резервен; 
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  3.  по обособена позиция № 3 

 -  автобусни линии: гр. Костенец – с. Костенец, гр. Костенец – с. Очуша,         

гр. Костенец – курортен комплекс Пчелински бани - М2 и/или М3, клас І,  ІІ, А или 

В.  

 Брой автобуси: 3+1 резервен; 

 

 4. по обособена позиция № 4: 

-  автобусни линии: с. Костенец – гр. София и гр. Костенец – гр. София - М2 

и/или М3, клас ІІІ или В, при наличие на багажно отделение с достатъчна вместимост и 

с достъп отвън съгласно чл. 37, т. 3 "б" от Наредба №2 от 15 март 2002 г. за условията и 

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

на пътници с автобуси.  

 Брой автобуси: 3+1 резервен. 

 

3. Участниците следва да имат на разположение нужния брой водачи на 

транспортните средства за основните автобуси. Водачите трябва да отговарят на 

изискванията за минимална възраст и да притежават правоспособност за 

управление на МПС от съответната категория. 

Попълва се част IV Критериии за подбор в раздел В: Технически и 

професионални способности - ред 6) на ЕЕДОП, отнасящ се до образователната и 

професионална квалификация. /Декларират се имена, образование, години опит и 

психологическа годност/. При сключване на договора избраният изпълнител следва да 

представи списък на персонала, в който посочва лицата и тяхната  професионална 

компетентност, както и информация доказваща професионалната квалификация, опит и 

психологическа годност на водачите. 

В случай, че участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за 

доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва 

подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, съдържащ 

информацията по чл. 67, ал. 1 от ЗОП;  

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

критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 

включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат 

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

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на 

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

обединението (чл. 59, ал. 6 от ЗОП) 

 

ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ И СЪОТВЕТСТВИЕ С 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР 

Единен европейски документ за обществени поръчки 

При подаване на офертата за участие участникът декларира липсата на 

основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез 

представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него 

се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват 

националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 

Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за 

доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва 

подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа 

информацията по чл. 67, ал. 1 от Закона за обществени поръчки.  Участниците могат да 
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използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена 

поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е 

актуална. 

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят 

всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в 

ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

Преди сключването на договор за обществена поръчка, участникът, 

определен за изпълнител, представя актуални документи, удостоверяващи 

липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с 

поставените критерии за подбор. Документите се представят и за 

подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НA ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Обществената поръчка се възлага въз основа на Икономически най-изгодната 

оферта, определена по критерий за възлагане „Оптимално съотношение 

качество/цена“ въз основа на: Цена и качествени показатели. 

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за 

определяне на изпълнител се прилагат правилата на чл. 58, ал. 2 и 3 от ППЗОП. 

 

Необичайно  благоприятни  оферти 

Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което 

подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто  по-благоприятно от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, 

възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, 

която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането. Обосновката може да се 

отнася до: 

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните 

услуги или на строителния метод; 

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за 

изпълнението на строителството; 

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 

строителството, доставките или услугите; 

4.   спазването на задълженията по чл. 115  от ЗОП; 

5.   възможността участникът да получи държавна помощ. 

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и 

обективност относно посочените обстоятелства, на които се позовава участникът. При 

необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. 

Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато 

представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или 

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

разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните 

предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с 

опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни 

споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово 

право, които са изброени в приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.  

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

разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните 

предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато 

участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с 

вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС. 
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Заявяване на участие 

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

обявените от възложителя условия. До изтичането на срока за подаване на офертите 

всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата 

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

представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да 

бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно 

оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица не могат да 

бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.  

 

      І. Изисквания при изготвяне и представяне на офертите. 

1. Изисквания към документите. 

1.1. Всички документи се представят само в един екземпляр. 

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

представителни функции или упълномощени за това лица. В случай, че се подписват от 

пълномощник следва да се представи и нотариално заверено пълномощно (оригинал) за 

изпълнение на такива функции. 

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

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

език, следва да бъдат придружени с превод на български език. 

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

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

представляващия или лицето, упълномощено от участника да го представлява. 

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

с подпис и печат от съответния участник с текст „Вярно с оригинала". 

2. Изисквания за изготвяне на офертата. 

2.1. Представената оферта трябва да има срок на валидност минимум 180 (сто и 

осемдесет) календарни дни, считано от датата посочена като краен срок за подаване на 

офертите. 

2.2. Офертата съдържа техническо и ценово предложение. Участниците 

представят и информация относно личното състояние и критериите за подбор. 

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

към обявените от възложителя условия. 

2.4. Офертите се изготвят на български език. 

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

да представи само една оферта. Ако участник подаде оферта за повече от една 

обособена позиция, същият трябва да представи самостоятелни техническо 

предложение и ценово предложение за всяка позиция, за която участва. 

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

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

2.7. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

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

процедура. 

2.9. Техническото предложение следва да съдържа всички изискуеми 

документи, съгласно образеца на офертата, приложена към настоящата поканата. 

2.10. Ценовото предложение се представя в съответствие с приложения към 

настоящата документация образец. 

2.11. При несъответствие с цифровата и изписаната с думи цена на 

предложението ще се взема в предвид изписаната словом. 
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3. Съдържание на офертите. 

3.1. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху 

която се посочват: 

1. наименованието на участника; 

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

адрес; 

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

документите. Опаковката включва документите техническо предложение и ценово 

предложение, както и опис на представените документи. Когато участник подава 

оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката за всяка от позициите се 

представят поотделно комплектовани описаните документи, с посочване на позицията, 

за която се отнасят. 

3.2. Офертата включва: 

1. техническо предложение, съдържащо:  

а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя; 

б) декларация, че при изготвяне на офертата за спазени задълженията, свързани 

с данъци и осигуровки, и закрила на заетостта и условията на труд; 

в) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се 

налага от предмета на поръчката; 

2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно 

единична цена на билета на автобусния превоз между двете крайни автобусни спирки 

на автобусната линия в обособената позиция. 

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

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника 

в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е 

приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо 

лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на поръчката. Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, Единният европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се предоставя в електронен вид по образец, 

утвърден с акт на Европейската комисия. В изпълнение на изискването на чл. 67, ал. 4 

от ЗОП, възложителят предоставя на заинтересованите лица формуляр на ЕЕДОП във 

формат *.doc (по образец към настоящата документация). 

В тази връзка за целите на участието в настоящата процедура следва 

задължително представяне на ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде 

цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за 

участие в процедурата. Форматът, в който се представя документът не следва да 

позволява редактиране на неговото съдържание.  

Забележка: След попълване ЕЕДОП, файлът следва да се конвертира в 

нередактируем формат и трябва да бъде подписан с квалифициран електронен подпис 

на лицето/лицата по чл. 40 от ППЗОП. 

2. Заверено копие на документи за доказване на предприетите мерки за 

надеждност в съответствие с чл. 45, ал. 2 от ППЗОП, във връзка с чл. 56 от ЗОП, когато 

е приложимо; 

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

документ за създаване на обединението. В документа следва да е определен партньор, 

който да представлява обединението за целите на обществената поръчка, както и да е 

уговорена солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно 

приложимото законодателство. В документа трябва да е посочена и следната 

информация: 

- правата и задълженията на участниците в обединението; 

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, включително 
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кои от членовете на обединението ще извършват услугата обществен превоз на 

пътници. 

4. техническо предложение, съдържащо: 

а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя; 

б) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани 

с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд; 

в) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се 

налага от предмета на поръчката; 

5. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно 

цената за услугата. Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри". 

3.3.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на Възложителя, съгласно позицията, за която участва - 

Образец № 3. 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката следва да бъде 

изготвено съобразно образеца при съблюдаване на описанието на предмета на 

поръчката, Техническата спецификация, Методиката за оценка на офертите и всички 

изисквания и условията за изпълнение на поръчката. В случаите, когато е приложимо 

към техническото предложение, участниците представят Декларация по чл. 102, ал. 1 от 

ЗОП /по Образец № 3.1. 

3.3.2. Ценово предложение - Образец № 5 

- попълнен, подписан и подпечатан Образец № 5 - Информация за единичните 

цени на билетите с вкл. ДДС. 

Участниците предлагат единична цена на билета на автобусния превоз между 

двете крайни автобусни спирки на автобусната линия в обособената позиция и цена на 

билетите на автобусния превоз между различните автобусни спирки от маршрутното 

разписание. Информацията се представя по образец като посочените цени на билетите 

са с вкл. ДДС. Информацията следва да се представи при спазване на правилото ЗА 

ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ СЕ ИЗГОТВЯ ОТДЕЛНО ЦЕНОВО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОЕТО СЕ ПОСТАВЯ В ОБЩАТА ОПАКОВКА. 

Върху „общата запечатана непрозрачна опаковка" участникът посочва адрес 

за кореспонденция, телефон, електронен адрес, наименованието на процедура с надпис: 

За участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с 

предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от 

общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни 

разписания”.  

Върху общата запечатана непрозрачна опаковка не се поставят никакви други 

обозначения и не се полагат никакви други фирмени печати и знаци. 

Оферта, подадена по пощата, следва да бъде получена в Община Костенец, с 

адрес: град Костенец, ул. „Иван Вазов" № 2, в срока посочен в Обявлението за поръчка. 

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

банката, с която работи. 

Разходите на участника, свързани с окомплектоването на офертата и 

предложението за участие в процедурата, както и заплатените такси за изготвяне на 

документацията са за негова сметка. 

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

включително и при некласиране. 

СРОК на валидност на офертите - 180 /сто и осемдесет/ календарни дни от 

крайния СРОК за получаване на офертите. 
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Възложителят може да изиска от класираните участници Да удължат срока на 

валидност на офертите си до момента на сключване на договора за изпълнение на 

обществената поръчка. 

 
I. Начин и срок на представяне на офертите. 

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника 

или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга 

куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса: гр. Костенец,   

ул. „Иван Вазов" № 2, в срока посочен в Обявлението за поръчка. 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 

часа в сградата на Община Костенец, гр. Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2, ет.1, Център 

за услуги на гражданите. 

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

Възложителя, в срока, определен за подаване на офертите, в противен случай те не се 

разглеждат. 

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

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

списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. 

Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистър. Не се допуска приемане на 

оферти от лица, които не са включени в списъка. 

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на 

адреса и в срока, определен от него. Рискът от забава или загубване на офертата е за 

участника. 

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

Възложителя. 

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

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

получаване или са представени в незапечатана, прозрачна или скъсана обща опаковка, 

като тези обстоятелства се отбелязват в регистъра за получени оферти за участие в 

настоящата обществена поръчка. 

При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, 

датата и. часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, 

за което на приносителя се издава документ. 

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

може да промени, допълни или оттегли офертата си. 

Всеки участник следва да се придържа точно към обявените от Възложителя 

условия, и има право да представи само една оферта за всяка от обособените позиции. 
Оттеглянето на офертата прекратява по - нататъшното участие на участника в 

процедурата. 
Допълнението или промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията 

и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху опаковката бъде 

отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта с вх. №" и наименование на 

участника. 

  ІІ. Ред за провеждане на процедурата. Разглеждане, оценка и класиране на 

офертите 

             Място и дата на отваряне на офертите. 

Офертите ще бъдат отворени на деня посочен в Обявлението за поръчка, в в 

сградата на Община Костенец, гр. Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2, ет. 4, Заседателна 

зала на Общински съвет – Костенец. 
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 1. Възложителят назначава Комисия за провеждане на откритата процедура след 

изтичане на срока за получаване на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне 

на офертите. 

 2. Възложителят определя за членове на комисията или за консултанти лица, 

които: 

а) нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на 

определен участник; 

б) не са "свързани лица" по смисъла на Закона за обществените поръчки с 

кандидат или участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с 

членове на техните управителни или контролни органи; 

в) нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка; 

г) са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със 

своята работа в комисията. 

 3. Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя 

декларация за съответствие на обстоятелствата по т. 2, буква „а”, „б” и „в” и за спазване 

на изискванията по буква „г” след получаване на списъка с участниците и на всеки етап 

от процедурата, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства; 

 4. Комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и 

представените оферти;  

 5. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване, оповестява 

документите, които плика съдържа и проверява съответствието им със списъка по 

Образец № 1 от настоящата документация за участие. 

 6. Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с 

нестопанска цел, могат да присъстват при действията на комисията, както и при 

отваряне на ценовите оферти: 

 представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата 

самоличност и представяне на съответното пълномощно; 

 комисията предлага на присъстващите да впишат имената си и да се 

подпишат в изготвен от нея списък, удостоверяващ тяхното присъствие, като 

комисията посочва присъствалите в своя протокол. 

 8. С извършване на действията по т. 5 приключва публичната част от 

заседанието на комисията. 

 9. Комисията продължава своята работа в закрито заседание. 

 комисията разглежда по същество представените документи за 

съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя, и съставя протокол. 

Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или 

с други изисквания на Възложителя, комисията изпраща протокола до всички 

участници. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 

работни дни от получаването на протокола. Участниците нямат право да представят 

други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, 

посочени в протокола на комисията.  

 След изтичане на срока по предходната подточка, комисията проверява 

съответствието на документите, включително допълнително представените, с 

критериите за подбор и минималните изисквания, поставени от Възложителя. 

Комисията не разглежда документите на участниците, които не отговарят на 

критериите за подбор и минималните изисквания.  

 комисията при необходимост може по всяко време:   

o да проверява заявените от участниците данни, включително чрез 

изискване на информация от други органи и лица;   
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o да изисква от участниците: разяснения за заявени от тях данни; 

допълнителни доказателства за данни от документите. Тази възможност не може да се 

използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участника. 

  допълнителните доказателства и разясненията не могат да се използват за 

попълване на офертите с документи, които са били изисквани от възложителя, но не са 

представени от участниците, както и за промяна на техническото и ценово 

предложение на участника. 

10. Оценяването на офертите се извършва по критерии за „Икономически най-

изгодна оферта”.  

11. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на 

изискванията на Възложителя, не се отваря. 

12. Комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е изпълнила следните 

действия: 

1. разгледала е предложенията в плика за установяване на съответствието им с 

изискванията на възложителя; 

2. извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 72, ал. 1 от ЗОП; 

3. оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената. 

 13. Възложителят обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на 

публично отваряне и оповестяване на ценовите оферти. При отваряне на плика с 

предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на юридически лица с 

нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите 

оферти комисията оповестява предлаганите цени. 

 14. Ако в офертата на участник се съдържа предложение с числово изражение, 

което подлежи на оценяване и е с повече от 20 (двадесет) на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за 

оценка, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото 

образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не 

може да бъде по-кратък от 5 (пет) работни дни от получаване на искането за това. 

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване 

офертата, когато са посочените обективни обстоятелства, свързани с: 

 оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 

 предложеното техническо решение; 

 наличието на изключително благоприятни условия за участника; 

 икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 

 получаване на държавна помощ. 

 15. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с 

предварително избрания критерий, посочен в обявлението. 

 16. Комисията класира участниците въз основа на резултатите, получени при 

разглеждане и оценяване на офертите. 

17. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с 

предимство се класира офертата, в която се съдържат по - изгодни предложения, 

преценени в следния ред: 

1. по-ниска предложена цена; 

2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред 

съобразно тяхната тежест; 

3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени 

в низходящ ред съобразно тяхната тежест. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в 

съответствие с чл. 58, ал. 2  от ППЗОП или ако критерият за възлагане е най-ниска цена 

и тази цена се предлага в двете  оферти. 
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 18. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член 

на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и 

писмено излага мотивите си. 

 19. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на 

офертите, който съдържа: 

 състав на комисията и списък на консултантите; 

 списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от 

процедурата, и мотивите за предложението за отстраняването им; 

 становищата на консултантите; 

 резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, 

включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки 

показател; 

 класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане 

и оценяване; 

 дата на съставяне на протокола; 

 особени мнения със съответните мотиви на членовете на комисията – в 

случай че има такива. 

20. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на 

възложителя заедно с цялата документация. Комисията приключва своята работа с 

приемане на протокола от възложителя. 

 

VІ. МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ 

ОФЕРТИ: 

 

1. Възрастов състав на автобусите      - 50 т. 

 (включително и резервните) 

1.1. Нови и до 5 г.         -  50 т. 

1.2. За всеки следващи 5 години се отнемат по     -  10 т. 

 

Забележки:  
1. Възрастта на автобусите се определя на база година на производството; 

2. При различна възраст на автобусите, общата сума на точките се изчислява 

пропорционално за възрастта на всеки отделен автобус; 

3. При отчитането на годината на производството, не се отчитат дни и месеци.  

Общ брой на автобусите                                   - n 

 

Пример: 

От тях:  

Брой автобуси нови и до 5 год.      - а1 

Брой автобуси от 5 (пет) до 10 (десет) години    - а2 

Брой автобуси от 10 (десет) до 15 (петнадесет) години   - а3 

Брой автобуси от 15 (петнадесет) до 20 (двадесет) години  - а4 

Брой автобуси от 20 (двадесет) до 25 (двадесет и пет) години  - а5 

 

където:  n = a1 + a2 + a3+ a4 + a5 

Общ брой точки за първи критерий  - Т1 

 

Т1 = а1/n х 50 + а2/n  х 40 + а3/n  х 30 + а4/n  х 20 + а5/n  х 10 

 

 

2. Цена на билета за единично пътуване  

по цялото направление – Т2                                                 - 50 т. 
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                                                 Ц мин.  

                                  Т2 = __________________ х 50 

                                            Ц ОФЕРИРАНА 

 

Забележка: Цмин. - най-ниската оферирана цена на билета  за  единично 

пътуване по цялото направление. 

ЦОФЕРИРАНА - оферираната от съответния кандидат цена на билета за  единично 

пътуване по цялото направление 

 

Максималният брой точки, които може да получи един кандидат е 100 

точки. 

Комплексната оценка на кандидата Т е: 

T= Т1 + Т2 

 

 Участниците в процедурата подреждат обособените позиции, за които 

кандидатстват приоритетно, започвайки от най - предпочитаната, в случай, че 

посочват повече позиции, отколкото могат да изпълнят технически (да осигурят 

необходимия брой автобуси, включително и резервни). 

 

ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ 

Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна 

ОПАКОВКА от участника, или от упълномощен от него представител – лично или 

чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на 

адреса, посочен от възложителя. Върху опаковката участникът посочва: 

наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен 

адрес; наименованието на поръчката. 

Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на 

представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, 

т. 2 от ППЗОП. 

 

Съдържание на ОПАКОВКАТА – документи и образци: 

 

А) Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан 

от участника – Образец № 1; 

Б) Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

участникът в съответствие с изискванията на закона и условията на 

възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в 

обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, 

чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката – Образец № 2. 

Указания за подготовка на ЕЕДОП: 
1. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя 

съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази 

данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, 

които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен, са длъжни да предоставят информация. 

 

2. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за 

доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва 
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подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа 

информацията по т. 1. Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг 

участник, както и да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от 

поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата. Третите лица трябва да отговарят на критериите за 

подбор съобразно ресурса, които ще предоставят и за тях да не са налице 

основанията за отстраняване от процедурата.   

 

3. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при 

предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че 

съдържащата се в него информация все още е актуална. Участниците могат да 

използват въможността, когато е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен 

път до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП.  

В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя 

декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на 

подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп 

до документа. 

 

4. Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП са:  

4.1. лицата, които представляват участника или кандидата;  

4.2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника 

или кандидата;  

4.3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността 

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

лица, членовете на управителните или надзорните органи. 

 

5. Лицата по т. 4.1 и 4.2 са, както следва: 

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

Търговския закон; 

5.2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 

105 от Търговския закон; 

5.3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от 

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по 

чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

5.4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, 

ал. 1 от Търговския закон; 

5.5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, 

ал. 1 от Търговския закон; 

5.6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец; 

5.7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява 

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

клонът е регистриран; 

5.8. в случаите по т. 5.1 – 5.7 – и прокуристите, когато има такива;  

5.9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които 

представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно 

законодателството на държавата, в която са установени. 

 

6. В случаите т. 5.8, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията 

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

Република България. 
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7. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се 

отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е 

налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, 

свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1,     

т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за 

някои от лицата.  

 

8. В случаите по т. 7, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, 

свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което 

може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

 

9. Съгласно чл. 59, ал. 5 от ЗОП, възложителят е посочил критериите за подбор и 

документите за тяхното доказване в обявлението, с което се оповестява откриването на 

процедурата. 

 

10. В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се 

съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, 

който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя 

информация за тези обстоятелства служебно на възложителя 

 

11. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП или 

посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването на 

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

мерки се описват в ЕЕДОП. 

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят 

всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в 

ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.  

 

ВАЖНО!  

Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят 

изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални 

документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. 

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има 

такива. 

Документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата.  

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за 

съдимост; 

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от 

органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя 

и на кандидата или участника; 

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП – удостоверение от 

органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда; 

Когато в удостоверението по т. 2 се съдържа информация за влязло в сила 

наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от 

ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при 

изпълнение на договор за обществена поръчка. 

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той 

представя съответният документ по т. 1, т. 2 и т. 3, издаден от компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. 
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В случаите, когато в съответната държава не се издават документи за 

посочените обстоятелства или когато документите не включват всички 

обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има 

правно значение съгласно законодателството на съответната държава. 

Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално 

заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава. 

Възложителят няма право да изисква представянето на посочените документи, 

когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или 

информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на 

възложителя по служебен път. 

В) Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо. 

Указание за подготовка: 

1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и посочените от 

възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи 

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

наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да 

докаже, че:  

1.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително 

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

1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички 

вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

1.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е 

съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, 

технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови 

престъпления или нарушения. 

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните 

документи: 

1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП – документ 

за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 

задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 

разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно 

изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо 

обезщетение; 

2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП – документ от 

съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

 

ВАЖНО! 

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита 

тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. 

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

неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. 

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените 

доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата. 

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

законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, 

е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма 

право да използва предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, 

определено с присъдата или акта. 

Г) Техническо предложение, съдържащо: 

1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие; 
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2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие изискванията на 

Възложителя, съобразено с критериите за възлагане и техническа спецификация- 

Образец № 3; 

3. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – Образец № 3.1; 

4. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани 

с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 4; 

Д) Съдържание на ПЛИК "Предлагани ценови параметри": 

а) „Ценово предложение” - попълва се Образец № 5 в оригинал, пописано и 

подпечатано на всяка страница от представляващия участника или упълномощено лице.  

Извън плика с надпис "Предлагани ценови параметри" не трябва да е посочена никаква 

информация относно цената. Участници, които и по какъвто начин са включили някъде 

в офертата си извън плика "Предлагани ценови параметри" елементи, свързани с 

предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.  

Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за 

конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато кандидатите и 

участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се 

разкрива от възложителя. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност 

по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. 

 

Подаване на оферта за участие в процедурата 

Място на получаване: в сградата на Община Костенец, гр.Костенец, ул. „Иван 

Вазов” №2, ет.1, Център за услуги на гражданите. Офертите за участие се подават в 

срока посочен в Обявлението за поръчка. 

При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, 

датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. Не се 

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

или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Когато към момента 

на изтичане на крайния срок за получаване на  оферти пред мястото, определено за 

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

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

лицата от списъка се завеждат в регистъра.   

 

Прекратяване на процедурата съгласно чл. 110 от ЗОП 

Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато: 

1.  не е подадена нито една оферта; 

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

форма, начин и срок, или са неподходящи; 

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

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

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

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

сключва договор за обществена поръчка; 

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

условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 

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

договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност 

да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които 

възложителят не е могъл да предвиди; 

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

биха променили кръга на заинтересованите лица. 

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 

1. е подадена само една оферта; 
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2. има само една подходяща оферта; 

3. участникът, класиран на първо място: 

а) откаже да сключи договор; 

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

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

 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена 

поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител: 

1. представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10,  

ал. 2 от ЗОП; 

2. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП; 

3. представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

4. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго 

изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на 

обявената поръчка. 

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на 

решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато 

предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от 

уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за 

решението за определяне на изпълнител. 

 

Техническа спецификация 

Пълно описание на обекта на поръчката, включително основни 

характеристики 

Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставянето на услуга“ по 

смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

Предмета на настоящата процедура е: „Извършване на обществен превоз на 

пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни 

схеми съгласно маршрутни разписания”, със следните обособени позиции: 

Обособена позиция 1: „Извършване на обществен превоз на пътници по 

автобусни линии: 

-  гр. Костенец – гр. Самоков; 

-  гр. Костенец – гр. Долна баня; 

-  гр. Костенец – с. Радуил”. 

 

Обособена позиция 2: „Извършване на обществен превоз на пътници по 

автобусни линии: 

-  гр. Костенец – гр. Момин проход; 

-  гр. Костенец – с. Горна Василица”. 

 

Обособена позиция 3: „Извършване на обществен превоз на пътници по 

автобусни линии: 

-  гр. Костенец – с. Костенец; 

-  гр. Костенец – с. Очуша; 

-  гр. Костенец – курортен комплекс Пчелински бани”. 

-  

Обособена позиция 4: „Извършване на обществен превоз на пътници по 

автобусни линии: 

-     с. Костенец – гр. София; 

-      гр. Костенец – гр. София”.  
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Приложение: Маршрутни разписания по обособени позиции. 

 

Обособена позиция 1: „Извършване на обществен превоз на пътници по 

автобусни линии: 

- гр. Костенец - гр. Самоков  

- гр. Костенец – гр. Долна баня 

- гр. Костенец – с. Радуил” 

 

на стойност 7 040.00 лева /седем хиляди и четиридесет лева/ без ДДС; 

 

ГРАФИК - РАЗПИСАНИЕ 

На автобусна линия гр. Костенец – гр. Самоков 

 

Разстояние /км/                  Час, минути            Маршрут                  Час, минути 

  пристига    стои    тръгва   пристига    стои   тръгва 

  10.45            АГ Костенец     08.00 

               Долна баня       

40               с. Марица       

                с. Радуил       

                 Боровец       

       09.40          Самоков 09.05     

                

  15.15           АГ Костенец     13.00 ^ 

               Долна баня       

40               с. Марица       

                с. Радуил       

                 Боровец       

       14.10^          Самоков  14.05     

 

 Забележка:  

 Часовете от маршрутното разписание  се изпълняват от понеделник до неделя 

включително. 

 Забележка:  
 ^ - курсовете по автобусна линия: гр. Костенец – гр. Самоков се изпълняват с 

автобуси за превози на трудноподвижни лица. 

 

ГРАФИК - РАЗПИСАНИЕ 

На автобусна линия гр. Костенец – гр. Долна баня  

Изпълнява се целогодишно 

Изпълнява се от понеделник до събота 

 
Разстояние 

/км/                  Час, минути            Маршрут                  Час, минути 

  пристига    стои 
   
тръгва   пристига    стои   тръгва 

   7.33     АГ Костенец      7.00 

   7.30 1 7.31  Храм "Св. Георги"  7.02 1  7.03 

8  7.27 1  7.28 ОДЗ "Звънче"  7.05 1  7.06 

   7.24 1  7.25 ХВК сп.ж.  7.08 1  7.09 

       7.17* Долна баня  7.16     
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   9.15     АГ Костенец      8.50^ 

8  9.11 1  9.12 ХВК сп.ж.  8.53 1  8.54 

       9.05^ Долна баня  9.00     

                

   10.17     АГ Костенец      9.50 

8  10.13 1  10.14 ХВК сп.ж.  9.53 1  9.54 

       10.07 Долна баня  10.00     

                

   12.58     АГ Костенец     
 12.25*

^ 

   12.55 1  12.56 Храм "Св. Георги"  12.27 1  12.28 

8  12.52 1  12.53 ОДЗ "Звънче"  12.30 1  12.31 

   12.49 1  12.50 ХВК сп.ж.  12.33 1  12.34 

      
 12.42*

^ Долна баня  12.41     

                

   17.06     АГ Костенец      16.30* 

   17.03 1  17.04 Храм "Св. Георги"  16.32 1  16.33 

8  16.59 1  17.00 ОДЗ "Звънче"  16.35 1  16.36 

   16.56 1  16.57 ХВК сп.ж.  16.38 1  16.39 

       16.50 Долна баня  16.46     

                

   19.16     АГ Костенец      18.40* 

   19.13 1  19.14 Храм "Св. Георги"  18.42 1  18.43 

8  19.10 1  19.11 ОДЗ "Звънче"  18.45 1  18.46 

   19.07 1  19.08 ХВК сп.ж.  18.48 1  18.49 

       19.00 Долна баня  18.56     

 

 Забележка:  

 Курсовете по автобусна линия: гр. Костенец – гр. Долна баня се изпълняват 

целогодишно от понеделник до събота включително. 

 * - в рамките на учебната година /учебни дни/ по направление гр. Костенец –        

гр. Долна баня  курсовете се изпълняват със спирки Храм „Св. Георги” и ОДЗ „Звънче”. 

 Забележка:  

 ^ - курсовете по автобусна линия: гр. Костенец – гр. Долна баня се изпълняват с 

автобуси за превози на трудноподвижни лица. 

 

ГРАФИК - РАЗПИСАНИЕ 

На автобусна линия гр. Костенец – с. Радуил  

Изпълнява се целогодишно 

Изпълнява се от понеделник до събота 

 

Разстояние /км/                  Час, минути            Маршрут                  Час, минути 

  пристига стои 
   

тръгва   пристига стои  тръгва 

   7.20     АГ Костенец       

   7.17 1  7.18 Храм "Св. Георги"       

   7.14 1  7.15 ОДЗ "Звънче"       
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17  7.11 1  7.12 ХВК сп.ж.       

   7.01 2  7.03 Долна баня       

   6.50 1  6.51 с. Марица        

      
 6.45*

^ с. Радуил       

 

Разстояние /км/                  Час, минути            Маршрут                  Час, минути 

  пристига стои    тръгва   пристига стои 
  
тръгва 

   13.47     АГ Костенец      12.30* 

   13.44 1  13.45 Храм "Св. Георги"  12.32 1  12.33 

   13.41 1  13.42 ОДЗ "Звънче"  12.35 1  12.36 

17  13.38 1  13.39 ХВК сп.ж.  12.38 1  12.39 

   13.27 3  13.30 Долна баня  12.47 3  12.50 

  13.17 1  13.18 с. Марица   12.59 1  13.00 

       13.12 с. Радуил  13.05     

 

Разстояние /км/                  Час, минути            Маршрут                  Час, минути 

  пристига стои    тръгва   пристига стои 
  

тръгва 

   18.25     АГ Костенец      17.13* 

   18.21 1  18.22 Храм "Св. Георги"  17.16 1  17.17 

   18.18 1  18.19 ОДЗ "Звънче"  17.19 1  17.20 

17  18.15 1  18.16 ХВК сп.ж.  17.22 1  17.23 

   18.05 2  18.07 Долна баня  17.31 2  17.33 

   17.55 1  17.56 с. Марица   17.42 1  17.43 

       17.50 с. Радуил  17.48     

 

Разстояние /км/                  Час, минути            Маршрут                  Час, минути 

  пристига стои    тръгва   пристига стои   тръгва 

        АГ Костенец      18.55*^ 

        Храм "Св. Георги"  18.58 1  18.59 

        ОДЗ "Звънче"  19.01 1  19.02 

17       ХВК сп.ж.  19.03 1  19.04 

        Долна баня  19.12 2  19.14 

        с. Марица   19.23 1  19.24 

        с. Радуил  19.30     

 

 Забележка:  

 Курсовете по автобусна линия: гр. Костенец – с. Радуил се изпълняват 

целогодишно от понеделник до събота включително. 

 * - в рамките на учебната година /учебни дни/ по направление  гр. Костенец –         

с. Радуил курсовете се изпълняват със спирки Храм „Св. Георги” и ОДЗ „Звънче”. 

 Забележка:  
 ^ - курсовете по автобусна линия: гр. Костенец – с. Радуил се изпълняват с 

автобуси за превози на трудноподвижни лица. 

 

Обособена позиция 2: „Извършване на обществен превоз на пътници по 

автобусни линии: 
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- гр. Костенец – гр. Момин проход 

- гр. Костенец – с. Горна Василица” 

 

на стойност 27 483.33 лева /двадесет и седем хиляди четиристотин осемдесет и три 

лева и тридесет и три стотинки/ без ДДС. 

 

ГРАФИК - РАЗПИСАНИЕ 

На автобусна линия гр. Костенец – гр. Момин проход 

  

Разстояние /км/                  Час, минути            Маршрут                  Час, минути 

  пристига    стои    тръгва   пристига   стои   тръгва 

   05.30     АГ Костенец      05.10 

        Спасов мост       

        Старата болница       

 4.5       Върбака сп.ж.       

        Кално дере       

        
Ресторант 

М.проход 
      

       05.20 Гьолски мост 05.20      

                

   07.00     АГ Костенец      06.40^ 

        Спасов мост       

        Старата болница       

4.5        Върбака сп.ж.       

        Кално дере       

        
Ресторант 
М.проход 

      

       06.50^ Гьолски мост  06.50     

                

   07.30     АГ Костенец      07.10 

        Спасов мост       

        Старата болница       

4.5        Върбака сп.ж.       

        Кално дере       

        
Ресторант 
М.проход 

      

      07.20  Гьолски мост  07.20     

  08.00      АГ Костенец      07.40^ 

        Спасов мост       

        Старата болница       

4.5        Върбака сп.ж.       

        Кално дере       

        
Ресторант 

М.проход 
      

      07.50 ^ Гьолски мост  07.50     
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Разстояние /км/                  Час, минути            Маршрут                  Час, минути 

  пристига    стои    тръгва   пристига    стои   тръгва 

   10.20     АГ Костенец      10.00 

        Спасов мост       

        Старата болница       

4.5        Върбака сп.ж.       

        Кално дере       

        
Ресторант 

М.проход 
      

       10.10 Гьолски мост  10.10     

                

   11.30     АГ Костенец      11.10 

        Спасов мост       

        Старата болница       

 4.5       Върбака сп.ж.       

        Кално дере       

        
Ресторант 
М.проход 

      

       11.20 Гьолски мост  11.20     

                

   12.30     АГ Костенец      12.10 

        Спасов мост       

        Старата болница       

4.5        Върбака сп.ж.       

        Кално дере       

        
Ресторант 
М.проход 

      

       12.20 Гьолски мост  12.20     

                

   13.30     АГ Костенец      13.10 

        Спасов мост       

        Старата болница       

4.5        Върбака сп.ж.       

        Кално дере       

        
Ресторант 

М.проход 
      

       13.20 Гьолски мост  13.20     

                

   14.20     АГ Костенец      14.00^ 

        Спасов мост       

        Старата болница       

4.5        Върбака сп.ж.       

        Кално дере       

        Ресторант       
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М.проход 

       14.10^ Гьолски мост  14.10     

        

Разстояние /км/                  Час, минути            Маршрут                  Час, минути 

  пристига стои    тръгва   пристига стои   тръгва 

   16.20     АГ Костенец      16.00 

        Спасов мост       

        Старата болница       

4.5        Върбака сп.ж.       

        Кално дере       

        
Ресторант 

М.проход 
      

       16.10 Гьолски мост  16.10     

                

   17.00     АГ Костенец      16.40 

        Спасов мост       

        Старата болница       

4.5        Върбака сп.ж.       

        Кално дере       

        
Ресторант 

М.проход 
      

       16.50 Гьолски мост  16.50     

                

   17.30     АГ Костенец      17.10^ 

        Спасов мост       

        Старата болница       

4.5        Върбака сп.ж.       

        Кално дере       

        
Ресторант 

М.проход 
      

       17.20^ Гьолски мост  17.20     

                

   18.30     АГ Костенец      18.10^ 

        Спасов мост       

        Старата болница       

4.5        Върбака сп.ж.       

        Кално дере       

        
Ресторант 
М.проход 

      

       18.20^ Гьолски мост  18.20     

                

   19.35     АГ Костенец      19.15 

        Спасов мост       

        Старата болница       
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 4.5       Върбака сп.ж.       

        Кално дере       

        
Ресторант 

М.проход 
      

       19.25 Гьолски мост  19.25     

 

 Забележка:  

 Часовете от маршрутното разписание се изпълняват от понеделник до събота 

включително. 

 Часове за движение за неделя: 

АГ Костенец: 06.40ч., 07.40ч.^, 10.00ч., 12.10ч.^, 14.00ч., 16.40ч., 17.10ч.^, 19.15ч., 

Момин проход /Гьолски мост/: 06.50ч., 07.50ч.^, 10.10ч., 12.20ч.^, 14.10ч., 16.50ч., 

17.20ч.^, 19.25ч. 

 Забележка:  

 ^ - курсовете по автобусна линия: гр. Костенец – гр. Момин проход се 

изпълняват с автобуси за превози на трудноподвижни лица. 

 

ГРАФИК - РАЗПИСАНИЕ 

На автобусна линия гр. Костенец – с. Горна Василица  

 

Разстояние                  Час, минути            Маршрут                  Час, минути 

 /км/ пристига   стои    тръгва   пристига   стои   тръгва 

   07.00     АГ КОСТЕНЕЦ      06.20 

        Спасов мост       

        Старата болница       

        Върбака сп.ж.       

10       Кално дере       

        
Ресторант М. 

проход 
      

        
м.Пердова/с.Горна 

Василица 
      

        
м.Гледжова/с.Горна 
Василица 

      

       06.45 
м.Нова/с.Горна 

Василица 
 06.40     

                

   09.35     АГ КОСТЕНЕЦ      08.30^ 

        Спасов мост       

        Старата болница       

        Върбака сп.ж.       

10       Кално дере       

        
Ресторант М. 

проход 
      

        
м.Пердова/с.Горна 

Василица 
      

        
м.Гледжова/с.Горна 
Василица 

      

       09.05^ 
м.Нова/с.Горна 

Василица 
 09.05     
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   13.35     АГ КОСТЕНЕЦ      12.30^ 

        Спасов мост       

        Старата болница       

        Върбака сп.ж.       

10       Кално дере       

        
Ресторант М. 

проход 
      

        
м.Пердова/с.Горна 
Василица 

      

        
м.Гледжова/с.Горна 

Василица 
      

       13.05^ 
м.Нова/с.Горна 

Василица 
 13.00     

 

Разстояние                  Час, минути            Маршрут                  Час, минути 

 /км/ пристига    стои    тръгва   пристига   стои   тръгва 

   15.40     АГ КОСТЕНЕЦ      14.40 

        Спасов мост       

        Старата болница       

        Върбака сп.ж.       

10       Кално дере       

        
Ресторант М. 
проход       

        
м.Пердова/с.Горна 

Василица       

        
м.Гледжова/с.Горна 
Василица       

       15.20 
м.Нова/с.Горна 

Василица  15.10     

                

   18.35     АГ КОСТЕНЕЦ      17.30 

        Спасов мост       

        Старата болница       

        Върбака сп.ж.       

10       Кално дере       

        
Ресторант М. 
проход       

        
м.Пердова/с.Горна 

Василица       

        
м.Гледжова/с.Горна 
Василица       

       18.05 
м.Нова/с.Горна 

Василица  18.00     

  

Забележка:  

 Часовете от маршрутното разписание се изпълняват от понеделник до петък 

включително 
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 Часове за движение за събота: 

АГ Костенец: 08.30ч.^, 12.30ч., 17.30ч. 

с. Горна Василица: 09.00ч.^, 13.00ч., 18.05ч. 

 

 Часове за движение за неделя: 

АГ Костенец: 08.30ч.^, 14.40ч., 17.30ч. 

с. Горна Василица: 09.00ч.^, 15.10ч., 18.05ч. 

 Забележка:  
 ^ - курсовете по автобусна линия: гр. Костенец – с. Горна Василица се 

изпълняват с автобуси за превози на трудноподвижни лица. 

 

Обособена позиция 3: „Извършване на обществен превоз на пътници по 

автобусни линии: 

- гр. Костенец – с. Костенец 

- гр. Костенец – с. Очуша  

- гр. Костенец –  курортен комплекс Пчелински бани”  

 

на стойност 45 013.33 лева /четиридесет и пет хиляди тринадесет лева и тридесет и 

три стотинки/ без ДДС; 

 

ГРАФИК – РАЗПИСАНИЕ 

на автобусна линия гр. Костенец – с. Костенец  

 

Разстояние /км/                  Час, минути            Маршрут                  Час, минути 

  пристига    стои    тръгва   пристига    стои   тръгва 

   05.45     АГ Костенец       

        Чавдарци сп.ж.       

        Белмекен сп.ж.       

7       
с. Костенец 
разклон 

      

        
с. Костенец 

Железен мост 
      

        
с. Костенец 
център 

      

        Дарака       

       05.30 Дъбовица       

                

   06.35     АГ Костенец       

        Чавдарци сп.ж.       

        Белмекен сп.ж.       

7       
с. Костенец 

разклон 
      

        
с. Костенец 
Железен мост 

      

        
с. Костенец 

център 
      

        Дарака       

       06.20^ Дъбовица       
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   07.10     АГ Костенец       

        Чавдарци сп.ж.       

        Белмекен сп.ж.       

7       
с. Костенец 
разклон 

      

        
с. Костенец 

Железен мост 
      

        
с. Костенец 

център 
      

        Дарака       

       06.55 Дъбовица       

 

Разстояние /км/                  Час, минути            Маршрут                  Час, минути 

  пристига    стои    тръгва   пристига    стои   тръгва 

   07.45     АГ Костенец      07.15^ 

        Чавдарци сп.ж.       

        Белмекен сп.ж.       

7       
с. Костенец 
разклон 

      

        
с. Костенец 

Железен мост 
      

        
с. Костенец 

център 
      

        Дарака       

       07.30**^ Дъбовица  07.30     

                

   08.30     АГ Костенец      08.00 

        Чавдарци сп.ж.       

        Белмекен сп.ж.       

7       
с. Костенец 

разклон 
      

        
с. Костенец 

Железен мост 
      

        
с. Костенец 

център 
      

        Дарака       

       08.15 Дъбовица  08.15     

                

   10.45     АГ Костенец      10.00* 

        Чавдарци сп.ж.       

        Белмекен сп.ж.       

7       
с. Костенец 
разклон 

      

        
с. Костенец 

Железен мост 
      

        
с. Костенец 

център 
      

        Дарака       
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       10.30 Дъбовица  10.15     

                

   12.15     АГ Костенец      11.30^ 

        Чавдарци сп.ж.       

        Белмекен сп.ж.       

7       
с. Костенец 

разклон 
      

        
с. Костенец 

Железен мост 
      

        
с. Костенец 

център 
      

        Дарака       

       12.00^ Дъбовица  11.45     

 

Разстояние /км/                  Час, минути            Маршрут                  Час, минути 

  пристига стои    тръгва   пристига стои   тръгва 

   13.15     АГ Костенец      12.40* 

        Чавдарци сп.ж.       

        Белмекен сп.ж.       

7       
с. Костенец 

разклон 
      

        
с. Костенец 
Железен мост 

      

        
с. Костенец 

център 
      

        Дарака       

       13.00 Дъбовица  12.55     

                

        АГ Костенец      13.20 

        Чавдарци сп.ж.       

        Белмекен сп.ж.       

7       
с. Костенец 
разклон 

      

        
с. Костенец 

Железен мост 
      

        
с. Костенец 

център 
      

        Дарака       

        Дъбовица  13.35     

                

   14.45     АГ Костенец      14.00^ 

        Чавдарци сп.ж.       

        Белмекен сп.ж.       

7       
с. Костенец 

разклон 
      

        
с. Костенец 
Железен мост 
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с. Костенец 

център 
      

        Дарака       

       14.30^ Дъбовица  14.15     

                

   16.35     АГ Костенец      16.00*^ 

        Чавдарци сп.ж.       

        Белмекен сп.ж.       

7       
с. Костенец 
разклон 

      

        
с. Костенец 

Железен мост 
      

        
с. Костенец 

център 
      

        Дарака       

       16.20^ Дъбовица  16.15     

 

Разстояние /км/                  Час, минути            Маршрут                  Час, минути 

  пристига стои    тръгва   пристига стои   тръгва 

  16.55     АГ Костенец       

        Чавдарци сп.ж.       

        Белмекен сп.ж.       

7       с. Костенец разклон       

        
с. Костенец 

Железен мост 
      

        с. Костенец център       

        Дарака       

      16.40 Дъбовица       

                

   17.45     АГ Костенец      17.10 

        Чавдарци сп.ж.       

        Белмекен сп.ж.       

7       с. Костенец разклон       

        
с. Костенец 

Железен мост 
      

        с. Костенец център       

        Дарака       

      17.30  Дъбовица  17.25     

                

        АГ Костенец      17.40 

        Чавдарци сп.ж.       

        Белмекен сп.ж.       

7       с. Костенец разклон       

        
с. Костенец 

Железен мост 
      

        с. Костенец център       
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        Дарака       

        Дъбовица  17.55     

                

   18.45     АГ Костенец      18.10^ 

        Чавдарци сп.ж.       

        Белмекен сп.ж.       

7       с. Костенец разклон       

        
с. Костенец 

Железен мост 
      

        с. Костенец център       

        Дарака       

       18.30^ Дъбовица  18.25     

 

Разстояние /км/                  Час, минути            Маршрут                  Час, минути 

  пристига стои    тръгва   пристига стои   тръгва 

        АГ Костенец      19.00 

        Чавдарци сп.ж.       

        Белмекен сп.ж.       

7       с. Костенец разклон       

        
с. Костенец 

Железен мост 
      

        с. Костенец център       

        Дарака       

        Дъбовица  19.15     

                

        АГ Костенец      19.40 

        Чавдарци сп.ж.       

        Белмекен сп.ж.       

7       с. Костенец разклон       

        
с. Костенец 

Железен мост 
      

        с. Костенец център       

        Дарака       

        Дъбовица  19.55     

 

 Забележка:  

 Часовете на маршрутното разписание се изпълняват от понеделник до петък 

включително 

 * - движи се целогодишно в петък, събота и неделя до Вили Костенец 

 ** - в рамката на учебната година /в учебни дни/ по направление с. Костенец –                  

гр. Костенец курса се изпълнява със спирка ОДЗ „Звънче” 

 

 Часове за движение за събота: 

АГ Костенец: 08.00ч.^,10.00*ч., 11.00ч.^, 12.00ч., 12.40*ч.^, 14.00ч., 16.00*ч.,17.10ч., 

18.10ч. 

с. Костенец: 06.20ч., 08.15ч.^, 09.00ч., 10.30ч., 11.20ч.^,12.15ч., 13.20ч.^,16.30ч. 
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 Часове за движение за неделя: 

АГ Костенец: 08.00ч.^, 10.00*ч., 12.40*ч.^, 16.00*ч., 18.10ч., 19.30ч. 

с. Костенец: 08.30ч.^, 10.30ч., 13.20ч.^, 16.00ч., 16.30ч. 

 

 Забележка:  
 ^ - курсовете по автобусна линия: гр. Костенец – с. Костенец се изпълняват с 

автобуси за превози на трудноподвижни лица. 

 

ГРАФИК - РАЗПИСАНИЕ 

На автобусна линия гр. Костенец – с. Очуша  

Разстояние 

/км/ 
Час, минути Маршрут Час, минути 

  пристига стои    тръгва   пристига стои   тръгва 

   09.30     АГ Костенец      08.30^ 

        ХХИ сп.ж.       

        Булколор сп.ж.       

22       Света Петка сп.ж.       

        
Разклон с.Пчелин 

сп.ж. 
      

        
Разклон с.Подгорие 

сп.ж. 
      

        с. Подгорие       

       09.00^ с.Очуша  09.00     

                

   15.30*     АГ Костенец      14.30* 

        ХХИ сп.ж.       

        Булколор сп.ж.       

22       Света Петка сп.ж.       

        
Разклон с.Пчелин 

сп.ж. 
      

        
Разклон с.Подгорие 
сп.ж. 

      

        с. Подгорие       

       15.00* с.Очуша  15.00*     

                

   17.15**     АГ Костенец      16.15** 

        ХХИ сп.ж.       

        Булколор сп.ж.       

22       Света Петка сп.ж.       

        
Разклон с.Пчелин 
сп.ж. 

      

        
Разклон с.Подгорие 

сп.ж. 
      

        с. Подгорие       

       16.45** с.Очуша  16.45**     

 

Разстояние Час, минути Маршрут Час, минути 
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/км/ 

 пристига   стои    тръгва   пристига   стои   тръгва 

   19.00***     АГ Костенец      18.00*** 

        ХХИ сп.ж.       

        Булколор сп.ж.       

22       Света Петка сп.ж.       

        
Разклон с.Пчелин 

сп.ж.       

        
Разклон 
с.Подгорие сп.ж.       

        с. Подгорие       

       18.30*** с.Очуша  18.30***     

  

Забележка: 

 Курсовете се изпълняват от понеделник до събота включително 

 * - движи се само в понеделник и събота 

 ** - движи се от вторник до петък в периода 01.10 – 31.03 

 *** - движи се от вторник до петък в периода 01.04 – 30.09 

 

 Часове за движение за неделя: 

АГ Костенец: 07.00*ч., 16.15**ч.^, 18.00***ч.^ 

с. Очуша: 07.30*ч., 16.45**ч.^, 18.30***ч.^ 

 * - движи се в периода 01.05 - 30.09 

  ** - движи се в периода 01.10 – 31.03 

 *** - движи се в периода 01.04 – 30.09 

 

 Забележка:  
 ^ - курсовете по автобусна линия: гр. Костенец – с. Очуша се изпълняват с 

автобуси за превози на трудноподвижни лица. 

 

ГРАФИК - РАЗПИСАНИЕ 

На автобусна линия гр. Костенец – курортен комплекс Пчелински бани  

 

Разстояние /км/                  Час, минути            Маршрут                  Час, минути 

  пристига стои    тръгва   пристига стои   тръгва 

   07.00     АГ Костенец      06.20 

        ХХИ сп.ж.       

        Булколор сп.ж.       

10       Света Петка сп.ж.       

        Тихия кът сп.ж.       

        с. Пчелин       

       06.40 Пчелински бани  06.40     

                

   10.20     АГ Костенец      09.40^ 

        ХХИ сп.ж.       

        Булколор сп.ж.       

10       Света Петка сп.ж.       

        Тихия кът сп.ж.       
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        с. Пчелин       

       10.00^ Пчелински бани  10.00     

                

   13.10     АГ Костенец      12.30^ 

        ХХИ сп.ж.       

        Булколор сп.ж.       

10       Света Петка сп.ж.       

        Тихия кът сп.ж.       

        с. Пчелин       

       12.50^ Пчелински бани  12.50     

                

   18.10     АГ Костенец      17.30 

        ХХИ сп.ж.       

        Булколор сп.ж.       

10       Света Петка сп.ж.       

        Тихия кът сп.ж.       

        с. Пчелин       

       17.50 Пчелински бани  17.50     

 Забележка:  

 Часовете от маршрутното разписание се изпълняват от понеделник до петък 

включително 

 Часове за движение за събота и неделя: 

АГ Костенец: 09.35ч.^, 12.30ч., 17.30ч. 

Пчелински бани: 09.55ч.^, 12.50ч., 17.50ч. 

  

Забележка:  

 ^ - курсовете по автобусна линия: гр. Костенец – курортен комплекс Пчелински 

бани се изпълняват с автобуси за превози на трудноподвижни лица. 

 

Обособена позиция 4: „Извършване на обществен превоз на пътници по 

автобусни линии: 

- с. Костенец – гр. София 

- гр. Костенец – гр. София” 

 

на стойност 7 658.33 лева /седем хиляди шестстотин петдесет и осем лева и 

тридесет и три стотинки/ без ДДС;  

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 23101 

На автобусна линия   София - с. Костенец 

Изпълнява се целогодишно 

Изпълнява се от понеделник до петък 
Разстояние 

/км/                  Час, минути            Маршрут                  Час, минути 

  пристига стои    тръгва   пристига стои   тръгва 

       12.10 
София - Централна 

АГ  10.30     

71.0  13.30 2  13.32 Момин проход  9.08 2 9.10  

7.0  13.42 3  13.45  АГ Костенец  8.55 3  8.58 

4.0 14.00      с. Костенец      8.40 
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МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 23102 

На автобусна линия   София - с. Костенец 

Изпълнява се целогодишно 

Изпълнява се от понеделник до петък 
Разстояние 

/км/                  Час, минути            Маршрут                  Час, минути 

  пристига       стои    тръгва   пристига      стои   тръгва 

       16.00 
София - Централна 

АГ  11.53     

71.0  17.20 3  17.23 Момин проход  10.30 3  10.33  

7.0  17.33 5  17.38  АГ Костенец  10.15 5  10.20 

4.0  17.53      с. Костенец      10.00 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 23201 

На автобусна линия  София – Костенец 

Изпълнява се целогодишно 

Изпълнява се от понеделник до петък 
Разстояние 

/км/                  Час, минути            Маршрут                  Час, минути 

  пристига стои    тръгва   пристига стои   тръгва 

       17.50 
София - АГ 

"Сердика"  8.00     

55.0  18.50 3  18.53 Ихтиман  6.57 3  7.00  

14.0  19.09 1  19.10 Момин проход  6.40 1  6.41 

4.0  19.20     АГ Костенец      6.30 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 23103 

На автобусна линия  София – Костенец 

Изпълнява се от 01 октомври до 30 април 

Изпълнява се само в неделя 
Разстояние 

/км/                  Час, минути            Маршрут                  Час, минути 

  пристига стои    тръгва   пристига стои   тръгва 

       17.50 
София - АГ 

"Подуене"  17.40     

72.0  19.08 2  19.10 Момин проход  16.20 3 16.23  

3.0 19.20      АГ Костенец      16.10 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 23104 

На автобусна линия  София – Костенец 

Изпълнява се от 01 май до 30 септември 

Изпълнява се само в неделя 
Разстояние 

/км/                  Час, минути            Маршрут                  Час, минути 

  пристига стои тръгва   пристига стои тръгва 

      19.50 
София - АГ 

"Подуене"  19.40     

72.0  21.08 2  21.10 Момин проход  18.20 3 18.23  

3.0 21.20      АГ Костенец      18.10 

 

 


