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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3  от ЗОП с предмет: 
„Избор на изпълнител за извършване на специализиран превоз“ в следните направления: 
 
1. „Извършване на специализиран превоз на учениците до 16 годишна възраст и деца, 
подлежащи на задължителна предучилищна подготовка на територията на Община 
Белово за учебната 2016/2017 г.“ в следните направления, както следва: 
Белово – Аканджиево – Белово, ОУ „Отец Пайсии“, с. Мененкьово – 28 км. 
Белово – Дъбравите – Белово – СОУ „Ал. Иванов – Чапай“ – 24 км. 
Белово – Голямо Белово – Белово – СОУ „Ал. Иванов – Чапай“ – 24 км. 
Белово – Момина Клисура – Белово – СОУ „Ал. Иванов – Чапай“ – 24 км. 
Белово – Габровица – Белово - СОУ „Ал. Иванов – Чапай“ – 60 км. 
Белово – Габровица – Сестримо – Белово - СОУ „Ал. Иванов – Чапай“ – 76 км. 
Белово – Дъбравите – Голямо Белово – Белово – ОДЗ „Щурче“, гр. Белово – 60 км. 
Белово – Габровица – Белово – ОДЗ „Щурче“, гр. Белово – 60 км. 
 
2. „Извършване на специализиран превоз за Дневен център за деца с увреждания“ в 
следните направления, както следва: Белово- Момина Клисура – Мененкьово – Септември - 
Лозен – Варвара – Белово – средномесечно от 2 000/двехиляди/ километра пробег. 

 
При изпълнение на задълженията си по тази обществена поръчка изпълнителят, 

трябва да: 
1.Участниците в процедурата: 

 1.1. Следва да представят офертите си в зависимост от приложените в документацията 
маршрутни разписания; 
1.2. Притежава лиценз и други документи за обществен превоз на пътници, които се 
изискват от Закона за автомобилните превози и Наредба № 33 от 3.11.1999 година на 
Министерството на транспорта на територията на Република България; 
 1.3. Да има собствена или наета автогара, като представя документ удостоверяващ 
собствеността и/или правното основание за ползване на автоспирка като начална спирка на 
всички утвърдени транспортни схеми; 
 1.4. Да осигури предпътен технически преглед на превозните средства; 
 1.5. Водачите на МПС да притежават необходимата категория за управление на МПС; 
1.6.Участниците могат да представят и други документи, доказващи технически и 
професионалните му възможности за изпълнение на обществената поръчка. 
Забележка: В случай, че участникът не представи някой от изрично посочените по-горе 
документи, подлежи на отстраняване. 
 

2. Превозните средства, с които ще се изпълнява поръчката: 
 2.1. Да са почистени и добре проветрени при спазване на всички санитарни и хигиенни 
изисквания; 
 2.2. През зимния период да се отопляват; 
 2.3. Да бъдат включени в списъка към лицензията и да не са по-малко от задължителния 
брой; 
2.4. Изпълнителят на обществената поръчка трябва да извършва специализирания превоз по 
правилата, предвидени в Закона за автомобилните превози и Наредба № 33/03.11.1999г.; 
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 2.5.По време на работа автомобилите се обозначават с табели с надпис "Специализиран 
превоз"; 
 2.6.Предвидените километри за учебната година се получават, като се умножи броя на 
учелните дни / съобразно указание на Министерство на образованието и науката/ по км 
изминати за ден съгласно маршрутно разписание. 
 2.7. Да организира правилното и точно попълване на пътния лист от съответните 
длъжностни лица, да води отчетност на издадените пътни листове с посочване на серия, 
номер, дата на издаване на пътния лист, марка и регистрационен номер на превозното 
средство и осъществява ежедневен контрол върху своевременното отчитане на превозните 
документи; 
 2.8. Да спазва разписание по образец, съобразено с началото и края на учебното време на 
децата при подаден списък с имената на превозваните лица съгласно договора; 
 2.9. Да предприема мерки за осигуряване на безопасното качване и слизане на децата от 
превозното средство; 
2.10.Да спазва всички изисквания, свързани с безопасността на движението и охраната на 
труда; 
2.11. При поискване да представя на Община Белово за проверка и контрол необходимите 
документи, свързани с дейността, предмет на настоящия поръчка. 
 
 
 Кмет на община Белово: подпис 
 Инж. Костадин Варев 

 


