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КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ:

„Възлагане на обществен превоз на пътници  по републиканската транспортнa
схеми от квотата на Община Севлиево по aвтобусна линия: Севлиево - Горско
Косово;
1. Основание за възлагане на процедурата. Настоящата поръчка се възлага поради
необходимостта от осигуряване на обществен превоз на пътници по част от  линиите на
общинската и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Севлиево.
2. Цели, задачи и очаквани резултати;

Основната цел, която е поставена пред Възложителя, респективно Изпълнителя на
обществената поръчка, е да осигури комфорт на пътниците: климатична инсталация /за
автобусите - основни и резервни, които ще осъществяват превози по линии от
Републиканската транспортна схема/, музика или видео; обявяване на видно място на
разписанието; оповестяване на спирките или друга информация; Спазване на
нормативните санитарно-хигиенни изисквания, по отношение на чистотата, отоплението и
вентилацията на салона за пътници, съобразно сезона; Поддържане на екологичните и
техническите качества на автобуса за целия срок на договора. При възникване на
технически или други проблеми своевременно осигуряване на резервно превозно средство
за извършване на обществения превоз на пътници; Извършването на обществен превоз на
пътници по утвърдената транспортна схема от квотата на община Севлиево да се предлага
с изправни превозни средства, отговарящи на изискванията на Наредба № Н-
32/16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на
пътните превозни средства на Министерство на транспорта, информационните технологии
и съобщения.

3. Допускания и срокове

Следните допускания би следвало да бъдат направени с оглед избягването на
евентуална забава или неизпълнение на дейностите, упоменати в тази техническа
спецификация:

- отлично и ефективно сътрудничество и взаймодействие между всички страни;
- изпълнение на общественият превоз, съобразено с възложените маршрутни разписания;
- навременно осигуряване на резервно превозно средство при възникнала повреда в

основното, след като е възпрепятствяно изпълнието на дадена автобусна линия.
Рисковете, които биха могли да се отразят на успешното и навременно изпълнение на
дейностите, предмет на възлагане:

- недостатъчна подкрепа от страна на Възложителя;
- недостатъчно ефективна организация от страна на Изпълнителя;
- недостатъчна информация;
- изключителни климатични условия и непредвидими физически препядствия.

4. Обхват на обществената поръчка
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Предмет на обществената поръчка е възлагане на обществен превоз на пътници  по част от
линиите на общинската и републиканската транспортнa схемa от квотата на Община
Севлиево, по втобусна линия: Севлиево - Горско Косово;
Обществен превоз на пътници по автобусна линия Севлиево – Горско Косово от
утвърдената Републиканска транспортна схема:
Маршрутно разписание, с часове на тръгване от Севлиево – 07:00ч. и 17:00ч. с маршрут
АГ Севлиево, Богатово, Добромирка, Горско Калугерово, Бяла река, Горско Косово.
Маршрута се изпълнява целогодишно. Еднопосочно разстояние в км. – 37,6км.; общо
време на движение – 0,48ч./мин.; общо време на пътуване – 0,56 ч./мин.; средна
техническа скорост – 47 км./ч.; средна съобщителна скорост – 40 км./ч.; общ дневен
пробег – 75,2 км.; общ месечен пробег – 902,4 км.; общ годишен пробег – 10 828,80 км.

5. Място на изпълнение – съгласно утвърдените маршрутни разписания.

6. Срок на поръчката – до 31.12.2019г.

7. Финансова и правно - нормативна рамка
Поръчката се финансира със средства  от републиканският бюджет. Плащанията ще се
осъществяват чрез компенсиране съгласно 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.

8. Специфични изисквания при изпълнението на обществената поръчка
Изискавия за качество
За линиите от Републиканската транспортна схема, превозите да се осъществяват с

автобуси- класове ІІ, ІІІ и В, при наличие на багажно отделение с достатъчна вместимост
и с достъп отвън, и от категория М2 или М3, както и да са снабдени с климатична
инсталация.

За всички позиции автобусите трябва да имат регистрация в КАТ и да са в
техническа изправност за превоз на пътници.

Участникът да притежава валидни застрахователни полици «Гражданска
отговорност» на автобусите и «Злополука на пътници в обществения транспорт» на
пътниците. Застраховките да са валидни към датата на подаване на предложението.
Участниците трябва да представят към тях декларация, че се задължават да осигурят
такива застраховки за целия срок на договора, подписана от представляващия участника.

При изпълнението на общественият превоз на пътници задължително да се спазват от
Изпълнителя: организиране труда на водачите, като се спазва нормативно установената
максимална продължителност на работния ден /смяна/, междудневната и
междуседмичната почивка съгласно Регламент(ео) №561/2006 на Европейския парламент
и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното
законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти(ЕИО)
№3821/85 и(ЕО) №2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент(ЕИО) №3820/85 на Съвета
и Закона за автомобилните превози; 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; да изпълнява транспортната услуга с изправни превозни средства, отговарящи
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на изискванията на Наредба № Н-32/16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на
техническата изправност на пътните превозни средства на МТИТС; При определяне на
минималните размери на намаленията на превозните цени да спазва изискванията на
Постановление № 66 на МС на РБ от 1991г.; да осигурява необходимите карти и билети
съгласно Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа,
осигурява тяхната предварителна продажба и не допуска превоз на пътници без документ
за платена цена /билети и карти/; да организира предпътния медицински преглед на
водачите, включващ общото им здравословно състояние; Наредба №2 от 15 март 2002г. за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси издадена от МТИТС.

Изисквания, свързани с осигуряване на безопасност и охрана на труда
Изпълнителят на обществената поръчка се задължава да поддържа за своя сметка в
техническа изправност всички превозни средства, както и да спазва изискванията за
безопасни условия на труд.

Изготвил:
Севина Драндарова – н-к отдел „Транспорт и екология“

Teodora Kostadinova
Text Box
Заличени обстоятелства съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 




