
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
ВЪВ ВЪЗЛАГАНЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА 

ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ  
„ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА”  
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

“СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
ЕЛЕНА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018-2019 Г. - ДО 30.06.2019 Г.” 

 
1. Обем и обхват на обществената поръчка: 
1.1. Специализирания превоз ще се извършва всеки учебен ден и обхваща 

превозването на ученици и учители - придружители с общ брой както следва: 
1. Направление І - превоз с автомобил над 22 места по маршрут - АГ гр. Елена - с. 

Бойковци - с. Каменари - с. Палици - с. Чакали - с. Костел - с. Марян - СУ гр. Елена - АГ 
Елена, съгласно приложеното маршрутно разписание.  
 2. Направление IІ - превоз с автомобил над 22 места по маршрут АГ гр. Елена - с. 
Константин - с. Беброво - Разклон с. Петковци - Синджирци - СУ Елена - АГ гр. Елена, 
съгласно приложеното маршрутно разписание.  

Изготвените маршрутни разписания са неразделна част от договора. Същите се 
утвърждават от кмета на общината и се съгласуват с директорите на съответните 
училища.  

Промени в разписанията са допустими по искане на Възложителя, ако това се 
налага от промени в учебните планове на училищата. 

 
1.2. Брой и капацитет на автобусите: 
За изпълнение на превоза по горепосочените маршрути са необходими не по-малко 

от 2 (два) броя автобуси със съответния брой места, както следва: 
- 2 (два) бр. автобуси (над 22 седящи места), без мястото на водача. 
 
1.3. Общ преход по маршрути на автомобилите за ден: 

 І. по маршрут: АГ гр. Елена - с. Бойковци - с. Каменари - с. Палици - с. Чакали - с. 
Костел - с. Марян - СУ гр. Елена - АГ Елена – разстояние 119 км. или: 

1 курс по 119 км. на ден, за автомобил над 22 места; 
 
ІІ. по маршрут: АГ гр. Елена - с. Константин - с. Беброво - Разклон с. Петковци - 

Синджирци - СУ Елена - АГ гр. Елена – разстояние 86 км. или: 
1 курс по 86 км. на ден, за автомобил над 22 места. 
 
2. Изисквания към участниците: 
Участниците във възлагането по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за 

обществените поръчки „чрез събиране на оферти с обява” на обществена поръчка за 
услуга с предмет: “Специализиран превоз на ученици на територията на община 
Елена през учебната 2018-2019 г. - до 30.06.2019 г.”, следва да отговарят на следните 
изисквания: 
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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). да имат опит в извършването на специализиран превоз на деца и/или ученици; 
в). да разполагат с не по-малко от 2 броя превозни средства – автобуси за превоз на 

пътници (собствени, наети, на лизинг или др. правно основание), за които има:  
 издадено валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на 

техническата изправност; 
 издаден знак за преминат периодичен преглед за проверка на техническата 

изправност на ППС; 
 издадено удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на 

оборудването на автобуса; 
 сключена застраховка „Гражданска отговорност” и „Злополука на пътниците”, 

валидни към датата на подаване на офертата. 
Забележка: 
Срокът на договора за ползване на превозни средства под наем, лизинг или др. 

правно основание, в случай, че участникът предвижда да използва такива при изпълнение 
на обществената поръчка, трябва да е не по-кратък от срока за изпълнение на услугата 
– до 30.06.2019  г.  

г). да разполагат със собствена, взета под наем или на друг вид правно основание 
гаражна и/или сервизна база; 

Забележка: 
Срокът на договора за ползване на гаражна и/или сервизна база под наем или 

друго правно основание, в случай, че участникът предвижда да използва такава при 
изпълнение на обществената поръчка, трябва да е не по-кратък от срока за изпълнение 
на услугата – до 30.06.2019 г. 

д). да разполагат с квалифицирани водачи на превозни средства, които: 
 да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или не са лишени 

по съдебен или административен ред от правото да управляват моторно превозно 
средство; 

 да притежават най-малко две години професионален опит като водачи на 
автобус; 

 да  са на възраст не по-малка от 25 години; 
 да притежават валидни удостоверения за психологическа годност, свидетелства 

за управление на МПС и карти за квалификация;  
е). да разполагат с лице за извършване на предпътни прегледи за проверка на 

техническата изправност на превозните средства преди всяко излизане от 
експлоатационния център. Предпътният преглед трябва да се извършва от лице, което е 
завършило средно или висше образование със специалност, посочена в Приложение № 9б 
от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията 
на Република България и е в трудовоправно или облигационно правоотношение с 
превозвача. 

 
4. Изисквания към изпълнителя на обществената поръчка: 
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 4.1. 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.  

 4.2. Изпълнителят на обществената поръчка се задължава: 
 - 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, определени в Приложения 4.1 и 4.2 от 
документацията по възлагането на обществената поръчка; 

 - да съгласува с Областен отдел „Автомобилна администрация” по 
месторегистрация на превозвача, подписаните от двете страни по договора за изпълнение 
на обществената поръчка, маршрутни разписания за специализиран превоз на ученици за 
учебната 2018/2019 г., до 30.06.2019 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 осигури безплатни карти за пътуване на придружаващите учители; 
 - 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. 
4.3. 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. 
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