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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
„Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2019/2020 г. по 

обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 – Пакет № 1  

Обособена позиция № 2 - Пакет № 2“ 
 

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Специализиран превоз на деца и 

ученици през учебната 2019/2020 г. по обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 – Пакет № 1  

Обособена позиция № 2 - Пакет № 2“.  

 

1. Изисквания за изпълнение на обществената поръчка:  

Участниците следва да отговарят на следните изисквания:  

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

на Република България и удостоверения на МПС за обществен превоз на пътници към 

лиценза;  

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

валидни към датата на подаване на офертата.  

 

2. Изпълнителят на обществената поръчка следва да изпълнява услугата при 

спазване на следните нормативни актове:  

- Закон за автомобилните превози;  

- Закон за движението по пътищата;  

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

територията на Република България;  

- Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на 

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

- Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка 

техническата изправност на пътните превозни средства;  

- Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на 

намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по 

автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории 

пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни 

линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за 

издаване на превозни документи за извършване на превозите и др. приложими към 

предмета на поръчката нормативни актове.  

 

3. Изисквания към изпълнителя на обществената поръчка:  

3.1. Изпълнението на поръчката следва да се осъществява съобразно изискванията на 

действащото национално и европейско законодателство, както и съгласно условията на 

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

приложените маршрути за изпълнение.  

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

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

проверка на оборудването на автобуса;  

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

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

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

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

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

автомобилния транспорт;  

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

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

 - да спазва маршрутните разписания; 

- да съгласува с Областен отдел „Автомобилна администрация” по место 

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

обществената поръчка, маршрутни разписания за специализиран превоз на ученици за 

учебната 2019/2020 г.; 

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

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

пътници и товари на територията на Република България; 

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

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

издаде първичен счетоводен документ (фактура); 

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

превозваните ученици; 

- да осигури извършването на предпътни прегледи за проверка на техническата 

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

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

подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с 

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

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

съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП. 

 

5. Обособена позиция № 1 - Пакет № 1  

5.1. гр. Кубрат - с. Каменово – ОУ „Отец Паисий“, с. Равно – ОУ „Христо 

Смирненски“ гр. Кубрат 

5.2. гр. Кубрат - с. Беловец – СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат, ПГ гр. Кубрат 

5.3. гр. Кубрат - с. Сеслав - СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат, ПГ гр. Кубрат 

Организация и извършване на превоз на деца и ученици за учебната 2019/2020 г. по 

следните направления: 
5.1. гр. Кубрат - с. Каменово – ОУ „Отец Паисий“, с. Равно – ОУ „Христо 

Смирненски“ гр. Кубрат - специализиран превоз по разписание представляващо 

неразделна част от настоящият договор. 

Стойността на пробега се калкулира на база брой учебни дни в месеца по  лв./км. 

общ пробег, съгласно Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за 

компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически 

превози по автомобилния транспорт, предвидени  в нормативните актове за определени 

категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози но нерентабилни 

автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други 

райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите – чл. 45 и Заповед 

№ РД 09-1038/29.07.2016 г. на Министъра на образованието и науката. Обща дневна 
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дължина на маршрута 32 км. Общият пробег включва пробега по разписание и до 20 

/двадесет/ на сто от пробега по разписание – технологичен пробег от и до местодомуване на 

автобусите - 38,4 км. Изпълнителят ще извършва два курса на ден. 
5.2. гр. Кубрат - с. Беловец – СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат, ПГ гр. Кубрат 

Стойността на пробега се калкулира на база брой учебни дни в месеца по лв./км. общ 

пробег, съгласно Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране 

на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по 

автомобилния транспорт, предвидени  в нормативните актове за определени категории 

пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози но нерентабилни автобусни 

линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за 

издаване на превозни документи за извършване на превозите – чл. 45 и Заповед № РД 09-

1038/29.07.2016 г. на Министъра на образованието и науката. Обща дневна дължина на 

маршрута 20 км. Общият пробег включва пробега по разписание и до 20 /двадесет/ на сто от 

пробега по разписание – технологичен пробег от и до местодомуване на автобусите - 24 км. 

Изпълнителят ще извършва два курса на ден. 
5.3. гр. Кубрат - с. Сеслав - СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат, ПГ гр. Кубрат 

Стойността на пробега се калкулира на база брой учебни дни в месеца по лв./км. общ 

пробег, съгласно Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране 

на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по 

автомобилния транспорт, предвидени  в нормативните актове за определени категории 

пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози но нерентабилни автобусни 

линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за 

издаване на превозни документи за извършване на превозите – чл. 45 и Заповед № РД 09-

1038/29.07.2016 г. на Министъра на образованието и науката. Обща дневна дължина на 

маршрута 30,4 км. Общият пробег включва пробега по разписание и до 20 /двадесет/ на сто 

от пробега по разписание – технологичен пробег от и до местодомуване на автобусите - 

36,48 км. Изпълнителят ще извършва два курса на ден. 

 

6. Обособена позиция № 2 - Пакет № 2  

6.1. с. Савин - гр. Кубрат - с. Савин 

6.2. с. Брестовене - гр. Кубрат, СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат, ПГ гр. Кубрат – с. 

Брестовене 

Организация и извършване на превоз на деца и ученици за учебната 2019/2020 г. по 

следните направления: 
6.1. с. Савин - гр. Кубрат - с. Савин - специализиран превоз по разписание 

представляващо неразделна част от настоящият договор. 
Стойността на пробега се калкулира на база брой учебни дни в месеца по лв./км. общ 

пробег, съгласно Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране 

на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по 

автомобилния транспорт, предвидени  в нормативните актове за определени категории 

пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози но нерентабилни автобусни 

линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за 

издаване на превозни документи за извършване на превозите – чл. 45 и Заповед № РД 09-

1038/29.07.2016 г. на Министъра на образованието  и науката. Обща дневна дължина на 

маршрута 20,0 км. Общият пробег включва пробега по разписание и до 20 /двадесет/ на сто 

от пробега по разписание – технологичен пробег от и до местодомуване на автобусите -24,0 

км. Изпълнителят ще извършва два курса на ден. 
6.2. с. Брестовене - гр. Кубрат, СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат, ПГ гр. Кубрат – с. 

Брестовене  
Стойността на пробега се калкулира на база брой учебни дни в месеца по лв./км. общ 
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пробег, съгласно Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране 

на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по 

автомобилния транспорт, предвидени  в нормативните актове за определени категории 

пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози но нерентабилни автобусни 

линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за 

издаване на превозни документи за извършване на превозите – чл. 45 и Заповед № РД 09-

1038/29.07.2016 г. на Министъра на образованието  и науката. Обща дневна дължина на 

маршрута 43,6 км. Общият пробег включва пробега по разписание и до 20 /двадесет/ на сто 

от пробега по разписание – технологичен пробег от и до местодомуване на автобусите - 

52,32 км. Изпълнителят ще извършва два курса на ден. 
 

Прогнозният брой на учебните дни за периода от 16.09.2019 г. до 30.06.2020 г. е 180 

дни. 

Часовете за пристигане и отпътуване на децата и учениците са, както следва: 

1. Час на пристигане в гр. Кубрат сутрин – 7,20 ч. 

2. Час на отпътуване от гр. Кубрат  – 17:00 ч. 

Прогнозният брой на пътуващите е 114. 

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

от промени в учебните планове на училищата. 

 

 

 

Изготвил: 

Директор дирекция СА: (Ст. Калинов………п…….) 

 


