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Приложение № 1 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

„Обществен превоз на пътници по автобусна линия от утвърдената Републиканска 

транспортна схема от квотата на Община Кубрат“ 

 

 

 I. Републиканска транспортна схема – квота на Община Кубрат 

 

№ 
Автобусна 

линия 
Изпълнява се МР №/дата 

Час на 

тръгване от 

начална 

спирка 

Час на 

тръгване от 

крайна спирка 

1 Русе - Бисерци 
от понеделник 

до събота вкл. 

17201/ 

28.11.2019г

. 

16,10 06,30 

 

Изисквания към извършването на обществен превоз на пътници по автобусни 

линии и курсове, предмет на настоящата обществена поръчка:  

1. Общественият превоз на пътници да се извършва при спазване условията за 

безопасност и с технически изправни автобуси;  

2. Автобусите да отговарят на изискванията за техническа изправност, посочени в 

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

изправност на пътните превозни средства;  

3. Преди началото на всеки работен ден, водачите на автобуси да преминават предпътен 

медицински преглед за здравословно състояние и наличие на алкохол, опиати и наркотични 

вещества в кръвта, а автобусите – предпътен технически преглед;  

4. Трудът на водачите да се организира, като се спазва нормативно установената 

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

почивка съгласно Закона за автомобилните превози и Наредбата за организация на работното 

време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт;  

5. Минималната възраст на водачите, осъществяващи превоз на пътници, да бъде 

съобразена с изискванията на чл. 87 от Закона за автомобилните превози;  

6. Превозът да се извършва в съответствие със санитарно-хигиенните изисквания за 

превоз на пътници по отношение на отопление и вентилация в салона, съобразно сезона;  

7. Осигуряване комфорт на пътниците;  

8. Обявяване на видно място на разписанията;  

9. Поддържане на автобусите в техническа изправност за целия срок на договора; 

10. По време на работа автобусите трябва да бъдат обозначени с табела с номера на 

маршрута, ако линията е основна или допълнителна, и табели с крайните спирки, които се 

поставят на местата, определени от производителя; 

11. Осигуряване на необходимите билети и карти съгласно Наредбата за условията и 

реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа или от фискални устройства по реда 

Наредба № Н-18 от 2006 г. на Министерството на финансите за регистриране и отчитане на 

продажби в търговските обекти чрез фискални устройства - за билетите; 
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12. Изготвяне на работен дневник и график за работата на водачите, осъществяващи 

превози на пътници с моторни превозни средства, които не попадат в обхвата на Регламент 

(ЕО) 561/2006 г.; 

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

цена (билет или карта), издаден от лицензирания превозвач;  

14. Превозът следва да постави в превозните средства, на видно за пътниците място, 

таблица с цените на билетите за пътуване; 

15. Превозът следва да осигурява безпрепятствен достъп в автобусите на хора с 

увреждания; 

16. При невъзможност за изпълнение на конкретен превоз с основния автобус, 

осигуряване извозването на пътниците с резервното превозно средство. 

 

Превозите, предмет на обществената поръчка да се изпълняват 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; 

Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 

г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт 

и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (L 315/1 от 3 

декември 2007 г.); 

Наредба № 49 от 16 октомври 2014 г. за задължителното застраховане по застраховки 

"гражданска отговорност" на автомобилистите и "злополука" на пътниците в средствата за 

обществен превоз. 

 

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

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

на обществения превоз. 

 

II. Маршрутно разписание от утвърдената Републиканска транспортна схема 

 

Русе-Бисерци, МР № 17 201 

Обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе - Бисерци от утвърдената 

Републиканска транспортна схема, както следва:  

МР № 17 201, с час на тръгване от Русе – 16,10 ч. и от Бисерци – 6,30 ч.; 

с маршрут: 

 Русе-АГ „Юг“, Сливо поле, р. Бабово, Голямо Враново, Малко Враново, Черешово, 

Юпер, Звънарци, Божурово, Бисерци.  

Маршрутното разписание се изпълнява от понеделник до събота включително; обща 

дължина на маршрута в едната посока – 74,0 км. 

Посока Русе - Бисерци:  

общо време за движение – 1 час и 43 мин.; общо време за пътуване – 1 час и 51 мин.; 
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средна техническа скорост – 43,0 км/ч; средна съобщителна скорост – 40,0 км/ч. 

Посока Бисерци - Русе: 

 общо време за движение – 1 час и 47 мин.; общо време за пътуване – 1 час и 55 мин.; 

средна техническа скорост – 42,0 км/ч; средна съобщителна скорост – 39,0 км/ч. 

Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 148,0 км; общ мес. пробег – 3848,0 км. 

Общ годишен пробег по маршрутното разписание – 46176,0 км. 

 

Участниците следва да разполагат с минимум 1 (един) основен автобус и 1 (един) 

резервен автобус.  

 

Възложителят запазва правото си, при необходимост да прави предложения до 

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

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 

пътници с автобуси, за промени в маршрутните разписания. 

При промяна на маршрутни разписания, превозвачите са длъжни да приведат 

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

 

 

 

 

 

Изготвил: ……п………. 

А. Касим  

Гл. експерт „ТТИД“ 


