
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

„Специализиран превоз на служители на К Р Д О П Б Г Д С Р С Б Н А " . 

1. МИНИМАЛНИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИКА 

1. Участникът да притежава валиден лиценз за извършване на обществен превоз на 
пътници на територията на Република България и удостоверение за ППС за обществен 
превоз на пътници към лиценза, издадени от Министерство на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията на територията на Република България за 
съответния автобус, или копие на лиценз на Общността и заверени копия към него, 
съответстващи на броя на предложените за участие автобуси. 

2. Участникът да разполага минимум с 2 броя собствени и/или наети превозни 
средства, с които ще се изпълнява поръчката (основни и резервни автобуси), вписани в 
списъка към лиценза, с не по-малко от 32 седящи места (без мястото на водача), с първа 
регистрация не по-рано от 01.10.2001 г., - технически изправни, оборудвани с устройство 
за ограничаване на скоростта, с работеща климатична и отоплителна система, 
регистрирани и застраховани. 

3. Участникът да разполага минимум с двама опитни и квалифицирани шофьори за 
автобусите, притежаващи необходимите документи и професионална квалификация, както 
и с необходимите технически лица за поддръжка на автобусите и извършване на 
ежедневни пред пътни прегледи. 

4. Участникът трябва да разполага със собствена и/или наета сервизна база в гр. 
София за обслужване и гаражна база. Документът за наета сервизна и гаражна база трябва 
да е със срок най-малко до изтичане срока на поръчката. 

5. Да е осигурено сервизно обслужване на автобусите и извършване на ежедневни 
технически пред пътни прегледи. 

2. ОПИСАНИЕ НА МАРШРУТА 

Маршрутно разписание: 
№ Час на 

тръгване 
Маршрут 

1 8,30 ч. гр. София, бул. Европа №114 (до метростанция 
„Сливница") - „Централизиран архив" гр.Банкя, 
кв."Михайлово" 

2 17,30 ч. „Централизиран архив" гр. Банкя, кв. "Михайлово" - гр. 
София, бул. Европа №114 (до метростанция „Сливница") 

ОБЩ ПРОБЕГ - 54 км. при два курса дневно. 
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1. Изпълнение на графика - извършва се всеки работен ден - прогнозен брои 250 
(двеста и петдесет) дни в рамките на срока на договора. Изпълняват се два курса дневно -
сутрин и вечер. 

2. При изпълнение предмета на поръчката участникът задължително следва да спазва 
нормативните изисквания на Наредба № 33 от 03.11.1999г. за обществен превоз на пътници 
и товари на територията на Република България, изм. доп. бр. 86 от 1 Ноември 2016г. 

3. ЛИМИТ ЗА УСЛУГАТА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ: 
Определеният лимит за специализиран превоз на служители на КРДОПБГДСРСБНА 

е в размер на 22 000.00 (двадесет и две хиляди) лева без ДДС. Участник, предложил цена 
за специализиран превоз за срок от 12 месеца, надвишаваща посочената сума от 22 000.00 
(двадесет и две хиляди) лева без ДДС ще се счита, че е представил предложение, което не 
отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и няма да бъде допуснат до 
разглеждане и оценка на представеното предложение. 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГАТА: 
4.1. Да обезпечи пълна техническа изправност и действие на автобуса, 

необходимото оборудване и документи за осъществяването на специализирания 
превоз. 

4.2. Да осигури превоза на пътниците с основен и резервен автобус 
вместимост не по-малко от 32 седящи места (без мястото на шофьора), с работещи 
климатична и отоплителна система, технически изправни, регистрирани и с 
валидни застраховки. 

4.3. Превозите се извършват всеки работен ден от седмицата в дните от 
Понеделник до Петък (като и дните обявени от компетентните власти за работни), 
с изключение на празничните дни. 

4.4. Автобусът следва да тръгва в 8.30 часа от гр. София, бул. „Европа" 
1 14(до метростанция Сливница), посочено като първа спирка и да пристигат в гр. 
Банкя кв. "Михайлово - КПП на Комисията до 9.00 часа. Час на тръгване от КПП 
на Комисията, гр. Банкя кв. "Михайлово" до гр. София, бул. „Гвропа" 114, 
автобуса следва да тръгва в 17.30 часа. 

4.5. В случай на неизправност на автобуса е необходимо да се осигури 
спешно друг автобус с характеристики и оборудване, отговарящи на посоченото в 
т. 4.2. 

4.6. Превозвача се задължава да гарантира живота и здравето на пътниците 
по време на пътя, както и целостта на техния багаж. 

4.7. Да издаде и предостави на служителите на КРДОПБГДСРСБНА 
32 (тридесет и два) броя карти за специализиран превоз, след предоставени снимки 
паспортен формат и утвърден списък. 

4.8. Да съгласува с компетентните органи маршрутното разписание. 
4.9. Да осигури седящо място за всеки пътник, предоставил карта за 

специализиран превоз, както и да осигури възможност за пътуване на всеки 
служител на КРДОПБГДСРСБНА, който е без издадена карта за пътуване, но с 
налична служебна. 
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4.10. Да постави на автобуса табели с надпис „Специализиран превоз" с 
размер 170мм на 625мм черен надпис на бял фон, с височина на буквите 45мм. 

4.1 1. Да има сключени застраховки за автобусите: „Гражданска отговорност" 
за МПС и „Злополука" на пътниците. 

4.12. Да осигури транспортна годност на автобусите, с които се извършва 
превоза. При промяна на нормативната уредба да оборудва автобусите с 
заложените в нея изисквания. 

4.13. Да извършва вътрешно почистване на автобуса ежедневно. 
4.14. При неспазване на определения час за тръгване/пристигане при 

сутрешния курс и определения час за тръгване, при вечерния курс с повече от 15 
минути закъснение и не осигурен резервен автобус превозвача дължи неустойка в 
размер на 50 лева за всяко закъснение. 

4.15. Задължава се за спазва всички изисквания на Закона за автомобилните 
превози, Закона за движение по пътищата, подзаконовите нормативни актове, 
издадени въз основа на тях и Наредба №33 от 03.1 1.1999 г. за обществен превоз на 
пътници и товари на територията на Република България. 
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