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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  

ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО  

 град Търговище, п.к.7700,  

бул.Александър Стамболийски № 27  

тел.:060164941; тел./факс:060164983  

 e-mail: pges_tg@abv.bg;  

http://www.pges-tg.com 

 

 

 

 

 

Т Е Х Н И Ч Е С К А   С П Е Ц И Ф И К АЦ И Я 

ЗА 

 договор с  предмет 

 „Специализиран превоз на пътуващи ученици през учебната 2021/2022годинас 

автобусен транспорт на територията на община Търговище по маршрутно 

направление: гр. Търговище -с. Черковна-с. Копрец- с. Преселец- с. Драгановец–

гр. Търговище” 

 

 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  

 

Техническите спецификации са неразделна част от Договора за поръчката. 

1.Предмет на поръчката: Специализиран превоз на пътуващи ученици през учебната 

2021/2022 година с автобусен транспорт на територията на община Търговище по 

маршрутно направление: : гр. Търговище -с. Черковна-с. Копрец- с. Преселец- с. 

Драгановец–гр. Търговище 

 

2.Общият дневен пробег е 108 км. 

 

№ Маршрутно 

направление 

Разстояние по 

маршрутното 

направление(км.) 

Общ дневен 

пробег по 

маршрутното 

направление 

(км.) 

Брой 

пътуващи 

ученициVIII-

XIIкл 

Общ брой 

пътуващи 

1 гр. 

Търговище -

с. Черковна-

с. Копрец- с. 

Преселец- с. 

Драгановец–

гр. 

Търговище 

54 108 41 41 

 

3.Транспортното обслужване на пътуващите ученици се извършва до/от следните 

образователни институции в град Търговище:  

 

mailto:pges_tg@abv.bg
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No Маршрутно 

направление 

Наименование на 

образователната 

институция и адрес 

Брой 

пътуващи 

УченициVIII-

XIIклас 

Общ брой 

пътуващи по 

направлението 

1 2 3 4 5 

1. гр. 

Търговище -

с. Черковна-

с. Копрец- с. 

Преселец- с. 

Драгановец–

гр. 

Търговище 

 

Ученици VIII кл. (общо 

прогнозно) 

4 4 

Първо СУ 

"СветиСедмочисленици", 

ул. "Капитан Данаджиев" 

No22 

1 1 

Спортно училище 

„Никола Симов“, ул. 

„Цар Симеон“, п.к.134 

4 4 

ПГпо Земеделие, ул. “Цар 

Симеон“No 27 

7 7 

ПТГ„Цар Симеон 

Велики“,бул.„Александър 

Стамболийски“ No29 

1 1 

ПГИИ "Джон Атанасов", 

ул. "Братя Миладинови" 

No 42 

 

15 15 

ПГТХВТ„Алеко 

Константинов“ , бул. "29 

януари" No 10 

 

9 9 

 

4. Превозът се извършва само в учебните/ присъствени /дни, определени със заповед 

на министъра на образованието и науката за учебната 2021/2022г. при следните 

параметри:  

Брой на извършените превози: по два курса дневно за направлението 

.Курс преди началото на учебния ден: 

-Час на пристигане на първа спирка в гр. Търговище –не по-рано от 7:30 ч. 

-Час на пристигане на последна спирка в гр. Търговище –не по-късно от 7:50 ч. 

Курс след края на учебния ден 

-Час на тръгване от първа спирка в гр. Търговище –не по-рано от 14:40 ч 

.-Час на тръгване от последна спирка в гр. Търговище –не по-късно от 15:00ч 

5. Транспортното обслужване не се извършва през неучебните дни, по време на ваканции 

или през учебните дни с провеждане на обучение от разстояние в електронна среда 

(ОРЕС), обявени със заповед на министъра на образованието и науката, министъра на 

здравеопазването, кмета на община Търговище или друг компетентен орган. 

 6. Транспортното обслужване може да се извършва и само за част от пътуващите 

ученици при наличие на обявена епидемична обстановка за страната или за общината 

със заповед на министъра на здравеопазването или друг компетентен орган. В този 

случай и при намаляване броя на пътуващите ученици, фирмата-превозвач, извършваща 

транспортната услуга с два автобуса, създава организация за пътуване само с един 

автобус, при условие че броят на седящите места в автобуса е по-голям или равен на броя 
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на пътуващите по график ученици. Възложителят следва да уведоми изпълнителя най-

малко 2 (два)календарни дни преди това. 

7. В случай, че за определени учебни дни някой от маршрутите отпадне изцяло или 

частично или се налага осъществяването на превоз в неучебен ден, възложителят следва 

да уведоми изпълнителя най-малко 2 (два) календарни дни преди това. 

8. Неразделна част от договора е разписание по образец (приложение No 9а)от Наредба 

No 33 от 3 ноември1999 г. за обществен превозна пътници и товари на територията на 

Република България, което е съобразено с горните изисквания. Разписанието е 

подписано от двете страни по договора за превоз и е съгласувано с регионалното звено 

на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".  

9. Дейностите по качване или слизане от автобуса на пътуващите ученици да се извършва 

само на определените места за обществен транспорт в населените места на общината, 

съгласно решение на Общинска комисия по транспорт и безопасност на движението, или 

на безопасно място в прилежащия район на училището, определено в заповед на 

директора на институцията.  

10. Превозът се осъществява с транспорт, осигурен от изпълнителя.  

 

II СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА -Срокът за изпълнение на поръчката 

е една учебна година и започва да тече от15.09.2021г. до 30.06.2022г. включително. По 

време на ваканциите на учениците и в неучебните и неприсъствени дни превози не се 

осъществяват. Прогнозен брой учебни дни –185 

 

 III.МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА –територията на община 

Търговище 

 

IV. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА  

1. Нормативни изисквания Изпълнението на обществената поръчка следва да се 

извършва в пълно съответствие с изискванията на следните нормативни документи: 

Закон за автомобилните превози; 

 Закон за движението по пътищата;  

Наредба No 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията 

на Република България;  

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

При изменение на действащата нормативна уредба изпълнението следва да се 

осъществи в съответствие с новоприетата и/или изменена нормативна уредба. 

2. Изисквания  

Изпълнителят е длъжен: 

Да притежава валиден Лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на 

Република България или Лиценз на Общността, издаден от Министъра на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него длъжностно 

лице, и да притежават документи, които се изискват от Закона за автомобилните превози, 

Наредба No 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията 
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на Република България. Автобусите, с които ще се извършва специализирания превоз на 

ученици да са включени в Лиценза на превозвача. 

Да притежава осигурени необходим брой автобуси за осъществяване на поръчката. В 

това число се включват собствените автобуси на участника/подизпълнителите, в случай, 

че се предвижда ползването на такива, наетите автобуси, лизинговите автобуси или 

еквивалент. За осъществяване на поръчката е необходимо участниците да притежават 

най-малко1 основен автобус с 40или повече седящи места. 

 

No Маршрутно 

направление  

 

Категория на 

необходимия 

автобус (с 

до/над 22 

седящи 

места) 

 

Минимален 

брой 

седящи 

места за 

пътуващите 

 

Минимален 

резерв от 

свободни 

седящи 

места(5% от 

к.4) 

 

Минимален 

общ брой 

седящи 

места в 

автобуса 

(к.4+к.5) 

 

1 2 3 4 5 6 

1. гр. 

Търговище -

с. Черковна-

с. Копрец- с. 

Преселец- с. 

Драгановец–

гр. 

Търговище 

 

Над 22 

седящи 

места 

41 2 43 

 

 

Транспортното обслужване може да се извършва и с два автомобила до 22 седящи места 

с общ брой 43 или повече седящи места като в този случай максималният размер на 

цената е 50 на сто от цената за километър пробег за автобус определена от Възложителя 

в поканата. 

Да притежава осигурени резервни автобуси. В това число се включват собствените 

автобуси на участника/подизпълнителите, в случай, че се предвижда ползването на 

такива, наетите автобуси, лизинговите автобуси или еквивалент. За осъществяване на 

поръчката е необходимо участникът да притежава1(един)брой резервен автобус с43или 

повече седящи места. Резервният автобус не следва да се приповтаря с редовно 

предложените автобуси. 

Да не заявява повторно автобуса, посочен като основен в сключен договор с 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като основен или резервен в договори за специализиран превоз на 

пътуващи ученици през учебната 2021/2022 година с автобусен транспорт с други 

образователни институции. 

 При условие че резервният автобус е с по-ниски технически характеристики от 

основния и осигурява по-ниско качество на превоз, транспортното обслужване с 

резервния автобус да се извършва само при доказани обективни технически причини и 

за не повече от 25 на сто от общия брой на курсовете по договора 

.Да организира труда на водачите, като спазва нормативно установената максимална 

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

и прекъсванията в периодите на управление съгласно Закона за автомобилните превози;  

Да организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото им 

здравословно състояние;  
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Да организира проверките на техническото състояние на автобусите преди излизане от 

експлоатационния център; 

 Да осъществява ежедневен контрол върху своевременното отчитане на превозните 

документи;  

Да спазва Глава пета от Наредба No 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници 

и товари на територията на Република България 

Да спазва 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 нормативни 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; 

 Да не допуска извършването на превоз по автобусни линии без валиден договор с 

Възложителя и/или без валидно маршрутно разписание;  

Да притежава валидни застраховки „Гражданска отговорност“ и „Злополука на 

пътниците“ на МПС, с които ще изпълнява обществената поръчка.  

Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 3 години, 

считано от датата, на подаване на офертата да е изпълнил минимум една услуга с предмет 

и обем идентична или сходна с тази на поръчката. Под дейност, сходна с предмета на 

поръчката следва да се разбира услуга за извършване на специализиран превоз на деца и 

ученици по минимум 1 (един) маршрут на ден.  

 

Изисквания за качество на извършваната услуга: 

Да не се допуска превоз на правостоящи пътници. 

Превозът да се извършва в съответствие със санитарно-хигиенните изисквания, по 

отношение на чистота, отопление и вентилация на салона за пътници, съобразно сезона. 

Да се осигури комфорт на пътниците.  

При възникване на технически или друг проблем своевременно осигуряване на 

резервно превозно средство за извършване на транспортната услуга.  

 

Изисквания към автобусите, с които ще бъде извършвана услугата: 

Изпълнителят следва да извършва специализирания превоз на ученици с автобуси, 

които отговарят на изискванията за техническа изправност, посочени в Наредба No Н-32 

от 16.12.2011 година за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност 

на пътните превозни средства. 

 Изпълнителят следва да извършва специализирания превоз на ученици с автобуси, 

които отговарят на изискванията, посочени в НаредбаNo 33 от3 ноември1999 г. за 

обществен превозна пътници и товари на територията на Република България 

Основният и резервният автобус трябва да отговарят на всички технически изисквания 

и да осигуряват седящи места за пътуващите ученици и/или придружители, да разполагат 

минимум с 5% свободни места и да са произведени след 2005 г. 

 

Изисквания към водачите на автобуси, с които ще бъде извършвана услугата: 

Да притежават свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС; 

Да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или да не са лишени по 

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

Да притежава валидно удостоверение за психологическа годност по смисъла на 

наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата; 
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Да притежава валидна карта за квалификация на водача по смисъла на наредбата по чл. 

7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози. 

Специализирани превози на деца и/или ученици се извършват от водачи, които 

притежават най-малко 2 години професионален опит като водачи на автобус и са на 

възраст не по-малка от 25 години  

 

Отговорност :Изпълнителят следва да познава нормативната уредба, свързана с 

изпълнението на настоящата поръчка и носи отговорност при неспазването ѝ. 


