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Предмет и обект на обществената поръчка 

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Извършване на специализиран превоз 

на ученици от Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски”, гр.Първомай за 

учебната 2017/2018 г.“. 

Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуги” по смисъла на чл. 

3, ал. 1, т. 3 от ЗОП, като избраният за изпълнител участник следва да извърши следните 

дейности: 

Осигуряване на специализиран превоз на ученици от Професионална гимназия по селско 

стопанство „Васил Левски”, гр.Първомай през учебната 2017/2018 г.. по утвърдени от 

Възложителя маршрутни разписания. 

 

Обхват на поръчката 

1. Превозът  на ученици ще се извършва, както следва: 

- всеки учебен ден на учениците през учебната 2017/2018г. в периода от сключване на 

договор с изпълнител до 30.06.2018г. – максимален брой учебни дни - 182 дни. 

- превозът обхваща превозването на ученици от ПГСС „Васил Левски”, гр.Първомай, 

община Първомай, по следните маршрути и при следните условия: 

 

1.1. Маршрут: гр. Първомай - с. Дълбок извор - ПГСС „Васил Левски”, гр.Първомай: 

- дневен пробег в км – 64 км. 

- маскимална прогнозна стойност – 10 677.00 лв. без ДДС/12 812.40 лв. с ДДС 

- брой курсове на ден – два по 32 км. единия 

- брой пътуващи ученици – 15 бр. 

- Необходимо ППС /автобус/ - до 22 места 

 

1.2. Маршрут: гр. Първомай - с. Караджалово - ПГСС „Васил Левски”, гр.Първомай: 

- дневен пробег в км – 40 км. 

- маскимална прогнозна стойност – 6 673,00 без ДДС/8 007,60. лв. с ДДС 

- брой курсове на ден – два по 20 км. единия 

- брой пътуващи ученици – 21 бр. 

- Необходимо ППС /автобус/ - до 22 места 

 

1.3. Маршрут: гр. Първомай - с.Буково - с. Православен - с. Бяла река - ПГСС „Васил 

Левски”, гр.Първомай: 

- дневен пробег в км – 124 км. 

- маскимална прогнозна стойност – 31 031,00 лв. без ДДС/37 237,20 лв. с ДДС 

- брой курсове на ден – два по 62 км. единия 

- брой пътуващи ученици – 38 бр. 

- Необходимо ППС /автобус/ - над 22 места 

 

1.4. Маршрут: гр. Първомай - с. Виница - ПГСС „Васил Левски”, гр.Първомай: 

- дневен пробег в км – 48 км. 

- маскимална прогнозна стойност – 8 008,00 лв. без ДДС/9 609,60 лв. с ДДС 

- брой курсове на ден – два по 24 км. единия 

- брой пътуващи ученици – 14 бр. 

- Необходимо ППС /автобус/ - до 22 места 
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1.5. Маршрут: гр. Първомай - с. Искра - с. Брягово - ПГСС „Васил Левски”, гр.Първомай: 

- дневен пробег в км – 104 км. 

- маскимална прогнозна стойност – 17 351,00 лв. без ДДС/20 821,20 лв. с ДДС 

- брой курсове на ден – два по 52 км. единия 

- брой пътуващи ученици – 12 бр. 

- Необходимо ППС /автобус/ - до 22 места 

 

1.6. Маршрут: гр. Първомай - с. Крушево - с. Градина - ПГСС „Васил Левски”, 

гр.Първомай: 

- дневен пробег в км – 44 км. 

- маскимална прогнозна стойност – 7 341,00 лв. без ДДС/8 809,20 лв. с ДДС 

- брой курсове на ден – два по 22 км. единия 

- брой пътуващи ученици – 20 бр. 

- Необходимо ППС /автобус/ - до 22 места 

 

1.7. Маршрут: гр. Първомай – кв.Дебър - ПГСС „Васил Левски”, гр.Първомай: 

- дневен пробег в км – 28 км. 

- маскимална прогнозна стойност – 7 007,00 лв. без ДДС/8 408,40 лв. с ДДС 

- брой курсове на ден – два по 14 км. единия 

- брой пътуващи ученици – 39 бр. 

- Необходимо ППС /автобус/ - над 22 места 

 

 2.  Маршрутните разписания с конкретни часове на отпътуване и пристигане по всеки 

от маршрутите се определят от Възложителя.  

3. Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява пробега и изменя 

маршрутните разписания в зависимост от потребностите на превозваните учащи, без това да 

води да промяна на единичната цена за 1 (един) километър общ пробег. 

4. Технически изисквания към участниците.  

Участниците следва да притежават: 

4.1. Лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на 

Република България съгласно Наредба № 33 за обществен превоз на пътници 

/ДВ бр.101 от 23.11.1999 г. изм. ДВ бр.13 от 11.02.2011г.; бр. 52 от 2012 г.; доп., 

бр. 69 от 2012 г.; изм., бр. 42 от 2016 г.) или Лиценз за международен 

автомобилен превоз на пътници /лиценз на Общността/.  

4.2. Да разполагат със собствен или нает автомобилен парк, позволяващ 

изпълнението на заявените от възложителя услуги, като превозните средства 

трябва да отговарят на всички нормативни изисквания за пътувания в страната, 

както и за превоз на учащи се лица. Данните за налични МПС и правото да се 

ползват от участника се предоставят съгласно изискванията на документацията 

за участие. 

4.3. Транспортните средства, с които ще бъдат извършвани транспортните 

услуги трябва да отговарят на всички нормативни изисквания, включително 

застраховка на местата на пътуващите в тях. (Удостоверения за транспортна 

годност на декларираните автомобили;  Копия от застрахователни полици за 

всички пътнико-места на същите МПС, които се предоставят съгласно 

изискванията на документацията за участие). Участникът следва да разполага с 

едно основно МПС за всеки маршрут, отговарящо на изискванията за брой места 
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за съответния маршрут и минимум две резервни МПС, за изпълнение предмета 

на поръчката, с брой места над 22. Не се допуска автобус, който е посочен за 

основен автобус, да бъде посочен и за резервен. В случай, че МПС не са 

собственост на участника, същият трябва да представи доказателства, че МПС 

са на разположение на участника за срока на поръчката.  Посочените автобуси 

следва да имат валидни:  

- удостоверения на ППС за обществен превоз на пътници към Лиценз за 

обществен превоз на пътници на територията на Република България (при 

превози с Лиценз за международен автомобилен превоз - заверени копия на 

лиценза, съответстващи на броя на предложените за участие автобуси); 

- удостоверения за техническа изправност на описаните пътни превозни 

средства /ППС/; 

-  удостоверения за преминат допълнителен преглед за проверка на 

оборудването на автобуси за случаен превоз, специализиран и превоз за 

собствена сметка на деца и/или ученици; 

- застраховки „Гражданска отговорност" и „Злополука на пътниците". 

 

4.4. Участникът следва да разполага с водачи на МПС за срока на настоящата 

поръчка. Броят им трябва да съответства на броя основни МПС от автобусните 

маршрути и по един водач за резервните автобуси. Един водач не може да бъде 

посочван за повече от една автобусна линия в същия часови диапазон. Водачите 

трябва да отговарят на следните изисквания:  

- притежават най-малко две години професионален опит, като водачи на 

автобуси и са на възраст не по-малка от 25 години;  

- притежават Свидетелство за управление на МПС, валидно за съответната 

категория МПС; 

- са психически годни по смисъла на Наредба № 36 от 15.05.2006 г. за 

изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на 

психологическите изследвания на кандидати за придобиване на 

правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели 

на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за 

извършване на психологически изследвания; 

-   притежават карта за квалификация на водач на МПС, издадена съгласно 

изискванията на Наредба № 41 от 4.08.2008 г. за условията и реда за провеждане 

на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за 

условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална 

квалификация. 

 

5. Технически изисквания към изпълнението на поръчката.  

При изпълнението на обществената поръчка ще се съблюдават Закона за 

автомобилните превози; Закона за движението по пътищата, както и цялото 

действащо в страната законодателство и техническите изисквания, касаещи 

предмета на поръчката. Изпълнителят се задължава да извършва превоза съгласно 

одобреното от Възложителя времетраене и маршрут. Възложителят упражнява 
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контрол, самостоятелно или съвместно с ДАИ, относно спазване на одобреното 

времетраене за извършване на транспортната услуга, изпълнението на другите 

задължения и технически изисквания за осъществяване на транспортни услуги от 

страна на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да разполага с подходяща техника 

/автобуси/ за извършването на видовете превоз. Изпълнителят е длъжен да 

осъществява превоза само с водачи, които отговарят на изискванията за минимална 

възраст и правоспособност за управление на МПС от съответната категория, 

определени съобразно действащото законодателство. Изпълнителят трябва да 

притежава лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията 

на Република България съгласно Наредба № 33 за обществен превоз на пътници 

/ДВ бр.101 от 23.11.1999 г. изм. ДВ бр.13 от 11.02.2011г./ или  Лиценз за 

международен автомобилен превоз на пътници /лиценз на Общността/. 

 

 


