РАЗДЕЛ I
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
I.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЦАРЕВО
1. Предмет на поръчката:
Предоставяне на услуги на сухопътния транспорт, изразяващи се в извършване на
специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2018/2019 г. на територията на
Община Царево, по обособени позиции. Превозването на учениците ще се извършва
всеки учебен ден по определени маршрути и съгласувано часово разписание.
Превозът обхваща деца в задължителна предучилищна възраст и ученици от I-XII
клас включително, които пътуват от населени места, в които няма детска градина или
училище, съгласно чл. 19, т. 8 от Наредбата 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.
Обособени позиции: да
Обособена позиция № 1
„Извършване на специализиран превоз на деца и ученици по утвърдени
маршрутни разписания:
- Царево – Бродилово
Брой курсове на ден - 3
Дължина на маршрута в км – 30 км
Дневен пробег в км – 90 км.
Брой деца и ученици - 6
Брой учебни дни, в които ще се изпълнява – 180
- Ахтопол – Варвара
Брой курсове на ден - 3
Дължина на маршрута в км – 10 км
Дневен пробег в км – 30 км.
Брой деца и ученици - 14
Брой учебни дни, в които ще се изпълнява – 180
- Ахтопол – Синеморец
Брой курсове на ден - 3
Дължина на маршрута в км – 12 км
Дневен пробег в км – 36 км
Брой деца и ученици - 28

Брой учебни дни, в които ще се изпълнява – 180
- Царево – Кости
Брой курсове на ден - 2
Дължина на маршрута в км – 50 км.
Дневен пробег в км – 100 км.
Брой деца и ученици - 7
Брой учебни дни, в които ще се изпълнява – 180
- Синеморец - Ахтопол - Варвара – Царево
Брой курсове на ден - 2
Дължина на маршрута в км – 40 км.
Дневен пробег в км – 80 км.
Брой деца и ученици - 34
Брой учебни дни, в които ще се изпълнява – 180

Обособена позиция № 2
„Извършване на специализиран превоз на деца и ученици по вътрешна градска
линия кв. Василико – Царево – кв. Василико и вътрешна градска линия м. Грънчаря –
Царево – м. Грънчаря, превозващи се с абонаментни карти”
Община Царево, поема разходите за изготвянето на абонаментни карти на 30
ученика от СУ „Никола Йонков Вапцаров”, пътуващи по линия кв. Василико – Царево –
кв. Василико и 50 ученика от СУ „Никола Йонков Вапцаров” и 16 деца от ДГ „Ален мак”
гр. Царево, пътуващи по линия м. Грънчаря – Царево – м. Грънчаря. Картите ще се
издават по предварително изготвен списък от Директора на съответното учебно
заведение, съгласуван от Кмета на Община Царево.
Участникът следва да предложи цена на месечна абонаментна карта.
2.Изисквания към изпълнение на поръчката:
1.Специализираният превоз на деца и ученици се осъществява в съответствие с
Закона за автомобилните превози, Закона за движение по пътищата, Наредба №
33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република
България издадена от МТ, Наредбата 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 и други
нормативни актове, отнасящи се до организацията на автомобилния транспорт.
2.Общественият превоз на пътници на територията на Република България може да
се извършва от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които
притежават лиценз и други документи, които се изискват по Закона за автомобилните
превози и Наредба № 33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на
територията на Република България.
3.Превозът ще се осъществява всеки учебен ден по разписание, което е съобразено
с началото и края на учебното време.

4. Разписанието се подписва от двете страни по договора за превоз и се съгласува с
регионалното звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в област
Бургас.
5.Изпълнителят/ите по договора/ите трябва да осъществяват превоза само по
обявените маршрутни разписания и да превозват единствено ученици.
6.Превозните средства трябва да отговарят на санитарно– хигиенните изисквания,
да имат добра вентилация и да бъдат отоплени през зимния сезон.
При изпълнение на обществената поръчка да се спазват всички действащи
нормативни изисквания, както и изискванията на Възложителя, както следва:
-Снабдяване на всеки ученик с карта по образец, удостоверяваща правото му да
пътува;
-Извършване на специализиран превоз на пътници само с превозни средства, на
които е извършен предпътен преглед за проверка на техническата изправност и за които
са налице документите, изброени в чл. 62б, ал. 2 от Наредба № 33/03.11.1999 г. за
обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, издадена
от МТ;
-Организиране труда на водачите, като спазва нормативно установената
максимална продължителност на работния ден (смяна), междудневна и междуседмична
почивка и прекъсванията в периодите на управление съгласно Закона за автомобилните
превози;
-Организиране на предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото
им здравословно състояние;
-Организиране на проверката на техническото състояние на автомобилите преди
излизане от експлоатационния център;
-Снабдяване на водачите на МПС с изискуемите по чл. 66 от Наредба №
33/03.11.1999 г. на МТ, документи;
-Организиране на правилното и точно попълване на пътния лист от съответните
длъжностни лица;
-Отчетност на издадените пътни листове с посочване на серия, номер и дата на
издаване на пътния лист, марка и регистрационен номер на превозното средство и
осъществяване на ежедневен контрол върху съвременното отчитане на превозните
документи;
-Изготвяне на график за работата на водачите и работен дневник;
-Не допуска извършването на превози по автобусна линия под формата на
специализиран превоз;
-Снабдява водачите на автобуси, оборудвани с дигитални тахографи с достатъчно
количество хартия за разпечатване на регистрираните от тахографите данни, а водачите
на автобуси оборудвани с аналогови тахографи – с достатъчен брой тахографски
листове;
-Инструктира водачите да спазват Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕИО)
3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на
данните за движението при автомобилен транспорт (ОВ L 370 от 31 декември 1985 г.),
Регламент (ЕИО) 3821/85);
-Провеждането на инструктажа се удостоверява от водача с подпис в книгата за
инструктаж;
-По време на извършване на превоза обозначава автомобилите с табели с надпис:
,,Специализиран превоз”;

