
 

 

РАЗДЕЛ ІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„Транспортно обслужване на служителите на БНР чрез сухопътен пътнически 

транспорт без разписание по обособени позиции: обособена позиция № 1 „Ежедневен 

транспорт на служители на Лентохранилище „Боровец“; обособена позиция № 2 

„Осигуряване на превоз на пътници на територията на Република България“; 

обособена позиция № 3 „Осигуряване на международен автобусен транспорт“ 

 

I. Изискванията отнасящи се за всички обособени позиции: 

• Превозите се извършват с технически изправни автобуси на участника (собствени, 

наети или на друго основание за ползване, включени в Лиценза на превозвача). 

• Дейностите, предмет на обществената поръчка, ще се извършват въз основа на пътен 

лист за всяка отделна транспортна услуга; 

• Превозните средства трябва 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, на Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията; 

• Участникът трябва да осигури спазване на нормативните санитарно-хигиенни 

изисквания по отношение на чистота, отопление и вентилация на салона за пътници съобразно 

сезона; 

• Участникът трябва да осигури поддържане на екологичните и техническите качества на 

автобусите за целия срок на договора. При възникване на технически или друг проблем 

своевременно осигуряване на резервно превозно средство за извършване на транспортната 

услуга; 

• Участникът трябва в случай на авария или пътно-транспортно произшествие, да поеме 

всички разходи по отстраняване на повредите по превозното средство; 

• Автобусите трябва да имат: антиблокираща система (ABS), електро пневматичната 

спирачна система (EBS); 

• Участникът трябва да спазва всички изисквания, свързани с безопасността на 

движението; да организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото им 

здравословно състояние; да организира проверката на техническото състояние на МПС-тата; да 

осигурява всички задължителни застраховки на пътниците и водачите; 

• Участникът трябва да осигури лице, с което представители на възложителя да 

контактуват по всички въпроси и по всяко време, когато се касае за спешност, касаещи 

изпълнението. При промяна на определеното лице, изпълнителят е длъжен да уведоми 

своевременно възложителя. 

• Изпълнителят има право при необходимост да обновява или подменя автопарка, 

използван за изпълнение на поръчката, с превозни средства с характеристики и качества 

еднакви или по-добри от тези, описани в офертата за участие в  процедурата, след писмено 

разрешение от Възложителя.  

• За периода на изпълнение на договора всеки автобус трябва разполага с валидна 

застраховка „Гражданска отговорност“ и „Злополука на пътниците“ за съответния брой места в 

автобусите, както и с валидно удостоверение за техническа изправност; 

• Участникът трябва при изтичане на срока на валидност на лиценза/ите за извършване 

на превоз на пътници на територията на Република България/лиценз на Общността да 



 

 

предприеме всички законови действия за неговото/тяхното продължаване/подновяване. 

• Участникът се задължава да поеме за своя сметка разходите за осигуряване на всички 

документи и разрешителни, необходими за движението на автобуса в страната и чужбина. 

• В разходите за изпълнение на услугата се включват всички разходи, в това число 

разходи за възнаграждения, социални и здравни плащания и други плащания за водачите, 

свързани с нормативната уредба, облекло на водачите, плащания, свързани с работата на 

екипа на изпълнителя, плащания към подизпълнителите, труд, енергия, складиране, почистване, 

транспорт, гориво, техническа поддръжка, амортизации и други подобни, както и 

непредвидените разходи и печалба за изпълнителя. 

 

II. Допълнителни изисквания за обособена позиция № 1 „Ежедневен транспорт на 

служители на Лентохранилище „Боровец“ 

• Да извършва превоза по маршрут – Самоков – Лентохранилище Боровец и обратно 

всеки работен ден по предварително утвърден график от възложителя. Изпълнителя е длъжен да 

спазва утвърденото маршрутно разписание. 

• Превозните средства, използвани за изпълнение на поръчката да се задвижват с бензин 

или пропан-бутан; 

 

III. Допълнителни изисквания за обособена позиция № 2 „Осигуряване на транспорт на 

територията на Република България“ 

• Осигуряването на транспорт на територията на Република България ще се 

осъществява с предварителни заявки направени от възложителя; 

• Заявките ще бъдат изпращани съобразно конкретните нужди на възложителя до лицето 

определено от изпълнителя, което ще отговаря за БНР; 

• Да извършва превоз на организирани групи по предварително зададени маршрути от 

възложителя на територията на Република България; 

• Автобусът трябва да отговаря на следните специфични изисквания: 

o Място за ръчен багаж вътре в автобуса; 

o Колани за сигурност на седалките за пътниците; 

o Озвучителна система за информационно обслужване на пътниците в салона и 

DVD система; 

o Повдигаеми подлакътници откъм пътеката; 

o Климатична система (за всеки пътник), индивидуално регулируема и 

функционираща при спрял автобус или вентилационна система; 

o Лампи за четене за всеки пътник; 

o Регулиране на наклона на облегалката на всички седалки; 

o Отопление независимо от двигателя, с автоматично регулиране на температурата, 

функциониращо и при спрял автобус; 

o Минимален капацитет на багажното отделение – 120 дм3/пътник. 

o Защитна облицовка на багажното отделение; 

• Участникът се задължава при осъществяване на пътуванията да спазва Регламент № 

561/2006 на Европейския парламент от 15 март 2006 г. за работното време и почивките на 

водачите, както и приложимото европейско и национално законодателство; 

• Превозът на деца и/или ученици да се осъществява само през светлата част на 

денонощието с автобус, за който има надлежно издадено удостоверение за преминат 

допълнителен преглед за проверка на оборудването му, както и издадено удостоверение за 

категоризация по системата за международна класификация на автобусите за туризъм на 



 

 

Международния съюз по автомобилен транспорт - (IRU); 

 

IV. Допълнителни изисквания за обособена позиция № 3 „Осигуряване на международен 

автобусен транспорт“ 

• Осигуряването на международен автобусен транспорт, ще се осъществява с 

предварителни заявки направени от възложителя; 

• Заявките ще бъдат изпращани съобразно конкретните нужди на възложителя до лицето 

определено от изпълнителя, което ще отговаря за БНР; 

• Да извършва превоз на организирани групи по предварително зададени 

международни маршрути от възложителя; 

• Автобусът трябва да отговаря на следните специфични изисквания: 

o Място за ръчен багаж вътре в автобуса; 

o Колани за сигурност на седалките за пътниците; 

o Озвучителна система за информационно обслужване на пътниците в салона и 

DVD система; 

o Повдигаеми подлакътници откъм пътеката; 

o Климатична система (за всеки пътник), индивидуално регулируема и 

функционираща при спрял автобус или вентилационна система; 

o Лампи за четене за всеки пътник; 

o Регулиране на наклона на облегалката на всички седалки; 

o Отопление, независимо от двигателя, с автоматично регулиране на 

температурата, функциониращо и при спрял автобус; 

o Минимален капацитет на багажното отделение – 120 дм3/пътник. 

o Защитна облицовка на багажното отделение; 

• Участникът се задължава при осъществяване на пътуванията да спазва Регламент № 

561/2006 на Европейския парламент от 15 март 2006 г. за работното време и почивките на 

водачите, както и приложимото европейско и международно законодателство и разпоредбите 

относно превоза на пътници, действащи на териториите на държавите, където се извършва 

услугата; 

• Превозът на деца и/или ученици да се става само през светлата част на денонощието 

с автобус, за който има надлежно издадено удостоверение за преминат допълнителен преглед 

за проверка на оборудването му, както и издадено удостоверение за категоризация по 

системата за международна класификация на автобусите за туризъм на Международния съюз 

по автомобилен транспорт - (IRU); 

 

 

Изготвил: Георги Ников – ръководител отдел „АДУС“  

(п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 


