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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ РД-09- 1042 / 16.08.2019 г. 

 

на Директора на Средно училище „Св.св.Кирил и Методий” гр. Златарица –  

Христина Петкова Ганчева 

 

На основание чл.257, ал.1, ал.2 и чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.19, ал.1, ал.2, т.1 от Наредба № 

12 от 1 септември 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти и на основание чл.22, ал.1, т.1 и чл.20, ал.3, т.2 от Закона за 

обществените поръчки, 

 

  

1. Вземам решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез 

събиране на оферти с обява на основание чл. 20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки,  

2. Предмет на обществената поръчка: с предмет: „Специализиран превоз за ученици и 

педагогически специалисти по утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени маршрути в 

две обособени позиции“ 

Обособена позиция №1“ „Специализиран превоз за ученици по утвърдена транспортна 

схема“ съгласно утвърдени маршрути за период от датата на сключване на договора до 

30.06.2020 г. 

Обособена позиция №2“ „Специализиран превоз за педагогически специалисти  по 

утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени маршрути за период от датата на сключване 

на договора до 31.12.2019 г. 

Кратко описание: предоставяне на услуга по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП, изразяваща 

се в извършване на специализиран превоз на ученици през учебната 2019/2020 година на 

територията на община Златарица до СУ "Св.св.Кирил и Методий" гр. Златарица по утвърдени 

маршрути. Автобусният превоз се осъществява всеки учебен ден, съгласно заповед на 

Министъра на образованието и науката за определяне на график на учебното време за учебната 

2019/2020 година и транспорт на педагогически персонал от местоживеене до СУ "Св.св.Кирил и 

Методий" гр. Златарица по утвърдени маршрути. Място за изпълнение на ОП е на територията 

на община Златарица.  

Офертите на участниците ще се приемат всеки ден от 19.08.2019г. до 27.08.2019г. в 

деловодството на СУ Св.св.Кирил и Методий от 08:30ч. до 16:30 часа на адрес: гр. Златарица, 

община Златарица, обл.Велико Търново, ул. Димитър Палев №3-5. 

3. Одобрявам документация за участие в процедурата за възлагане на обществанета 

поръчка, чрез събиране на оферти с обява на основание чл. 20, ал.3, т.2 от Закона за 

обществените поръчки, 

4. Решението за чрез събиране на оферти с обява на основание чл. 20, ал.3, т.2 от Закона за 

обществените поръчки да се изпрати до Агенция по обществените поръчки. 

 5. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: КЗК, адрес: бул. Витоша №18, гр. 

София, ПК1000. 

Настоящото решение да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и 

изпълнение. 

 Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще осъществявам лично. 

 

 

Христина Ганчева:……п………….... 

Директор  на СУ „Св.св.Кирил и Методий”  

гр. Златарица   


