
       Приложение №1 
 
 
  ТЕХНИЧЕСКА   СПЕЦИФИКАЦИЯ 

За 
„Транспортно, ежедневно осигуряване на извозването на сезонния персонал 

за нуждите на Териториален отдел – Варна за сезон „Лято 2019”. 
 

    Наем само на автобуси без шофьори за транспортно, ежедневно осигуряване 
на извозването на сезонния персонал за нуждите на Териториален отдел – Варна 
за сезон „Лято 2019” 

 
1. Маршрути за движение, вид на автобуса /брой места/, часове на 

тръгване за периода: 01.06.2019 г. –  30.09.2019 г.  
За извършване на транспорта на персонала на Териториален отдел – 

Варна са необходими не по-малко от: 2(два) броя автобуси с не по-малко от 
35 до 45 места единия и не по-малко от 49 до 55 места другия. 

Транспортът се извършва ежедневно, в работни и празнични дни, 
събота и неделя при следните условия: 
 

Маршрут № 1 – приблизително 35 км. 
Спирка „Пазар Владиславово”- спирка „Пощата Владиславово” – спирка 
„Девня” -  спирка „Мургаш” – спирка „Алати” – спирка „Асфалтова база” - 
спирка „Г. Георгиев” – спирка „Хемус” - спирка „Възраждане”- спирка  „Дом 
Младост” – спирка „Ив. Рилски” – спирка „Автогара” – спирка „Патриарха” - 
спирка „Тракия” – спирка „Центъра” – спирка „Аспарухово център” – спирка 
„Любен Каравелов” – спирка „Лазур” – спирка „Община Варна” – спирка 
„Червен площад” - спирка „Пеньо Пенев” – спирка „Дубровник” – спирка 
„Базар Левски” – спирка „Спортист” – спирка „Миньор” – спирка „Разклон 
хотел Фрегата”  
 

Часове на тръгване: 
от Спирка „Пазар Владиславово” 
- 05.30 часа:  превозно средство автобус– от 35 до 45 места  
- 07.50 часа:  превозно средство автобус – от 49 до 55 места  
 

Маршрут № 1А / без кв. Аспарухово/– приблизително 25 км. 
Спирка „Пазар Владиславово”- спирка „Пощата Владиславово” – спирка 
„Девня” - спирка „Мургаш” – спирка „Алати” – спирка „Асфалтова база” - 
спирка „Г. Георгиев” – спирка „Хемус” - спирка „Възраждане”- спирка „Дом 
Младост” – спирка „Ив. Рилски” – спирка „Автогара” – спирка „Патриарха” - 
спирка „Тракия” – спирка „Центъра” – спирка „Община Варна” – спирка 
„Червен площад”  – спирка „Пеньо Пенев” – спирка „Дубровник” – спирка 
„Базар Левски” – спирка „Спортист” – спирка „Миньор” – спирка „Разклон 
хотел Фрегата”  
 

Часове на тръгване: 
от Спирка „Пазар Владиславово” 



- 05.50 часа:  превозно средство автобус – от 35 до 45 места  
- 07.50 часа:  превозно средство автобус – от 49 до 55 места  
 

Маршрут № 2– приблизително 35 км. 
Спирка „Разклон хотел Фрегата” - спирка „Миньор” - спирка „Спортист” - 
спирка „Явор” – спирка „Червения площад” – спирка „Община Варна” - 
спирка „Центъра” – спирка „Тракия” – спирка „Патриарха” - спирка 
„Автогара” – спирка „МОЛ Варна” -  спирка „Дом Младост” - спирка 
„Възраждане”- спирка „Хемус” – спирка „Г. Георгиев” – спирка „Асфалтова 
база” - спирка „Алати” - спирка „Девня” -  спирка „Пощата Владиславово” - 
спирка „Пазар Владиславово” - спирка „Лазур Аспарухово” – спирка „Л. 
Каравелов – Аспарухово” – спирка „Аспарухово център”. 
 

Часове на тръгване: 
Спирка „Разклон хотел Фрегата” 
- 17.45 часа:  превозно средство автобус – от 49 до 55 места  
- 21.00 часа:  превозно средство автобус – от 35 до 45 места  
 
Маршрут № 3– приблизително 25 км. 
Спирка „Аспарухово център” – спирка „Л. Каравелов – Аспарухово” - спирка. 
„Лазур Аспарухово” - спирка „Иван Рилски” - спирка „Автогара” – спирка 
„Патриарха” – спирка „Тракия” – спирка „Центъра” – спирка „Аспарухово 
център” – спирка „Любен Каравелов” – спирка „Лазур” – спирка „Община 
Варна” – спирка „Червен площад” - спирка „Пеньо Пенев” – спирка 
„Дубровник” – спирка „Базар Левски” – спирка „Спортист” – спирка 
„Миньор” – спирка „Разклон хотел Фрегата”  
 

Час на тръгване: 
от Спирка „Аспарухово - център” 
- 07.50 часа:  превозно средство автобус – от 49 до 55 места  
 

Час на тръгване обратно от спирка „Разклон хотел Фрегата” 
- 18.00 часа:  превозно средство автобус – от 49 до 55 места  
 

Маршрут № 4– приблизително 25 км. 
Спирка „Пазар Владиславово” - спирка „Пощата Владиславово” – спирка 
„Девня” - спирка „Мургаш” - спирка „Алати” – спирка „Асфалтова база” - 
спирка „Г. Георгиев” – спирка „Хемус” - спирка „Възраждане” - спирка „Дом 
младост” - спирка „Подвис” - спирка „Военна болница” - спирка „Миньор” - 
спирка „Разклон хотел Фрегата”  
 

Час на тръгване: 
Спирка „Пазар Владиславово” 
- 07.50 часа:  превозно средство автобус - от 49 до 55 места  
 

Час на тръгване обратно от спирка „Разклон хотел Фрегата” 
- 18.00 часа:  превозно средство автобус – от 49 до 55 места  
 
 
 



           2. Изисквания към финансовото и икономическото състояние на 
кандидатите и техническите им възможности. 
            2.1. Кандидатите за изпълнение на обществената поръчка следва да 
представят: 
              -  списък на моторните превозни средства, с които ще се изпълнява 
транспортната услуга; 
              -  заверени копия на свидетелствата за регистрация /част първа/ на 
моторните превозни средства за транспорт на персонала; 
     2.2. Да осигури за целия период на договора безпрепятствено и 
необезпокоявано от трети лица / вкл. държавни или общински органи и/или 
други/ ползване на наетите транспортни средства, заедно с всички техни 
принадлежности. 

2.3. Да поеме и осъществява за своя сметка за целия срок на договора 
абсолютно всички работи по поддръжка на наетите транспортни средства в 
изправно техническо състояние, вкл. подмяна на аварирали детайли с 
фабрично нови такива и всякакви други ремонти, които се налагат. При 
евентуална повреда, която не може да бъде отстранена на място, да бъде 
осигурявано за сметка на Изпълнителя друго превозно средство без 
допълнително заплащане и забавянето е не повече от два часа. 

2.4.  Превозните средства да отговарят на нормативните изисквания за 
превоз на пътници.  

2.5. Участникът да притежава валиден към датата на подаване на офертата 
лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република 
България. Лицензът да е валиден за целия период на изпълнение на услугата.  

2.6. Да притежава необходимите документи съгласно “Наредба Н- 
32/16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата 
изправност на пътните превозни средства”, “Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за 
обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България” и 
Закона за автомобилните превози. 

2.7. Предложената наемна цена да включва и разходите за всички пътни 
такси /включително и винетни/ и други, свързани с наетите транспортни средства, 
както и всички разходи за консумативи / масло, маслен и въздушен филтър и 
други/.   

 
3. Поети ангажименти от Възложителя: 

  
3.1. Да стопанисва наетите превозни средства с грижата на добър 

стопанин; 
3.2. Да уведомява Изпълнителя за всички посегателства спрямо наетите 

транспортни средства и за всички повреди в тях, независимо от източника им; 
3.3. Да допуска до управление на наетите превозни средства само свои 

квалифицирани работници и служители, притежаващи необходимите категория 
свидетелство за управление на МПС професионални шофьори, назначени при 
Възложителя на длъжността „водач на МПС” или друга подобна, но не и 
каквито и да е трети лица. Възложителят носи пълна отговорност за действията 



на лицата,у допуснати до управление на наетите транспортни средства, като за 
свои; 

3.4. Да поддържа наетите транспортни средства в добро общо и 
хигиенно състояние; 

3.5. Да поема за своя сметка всички пътни и други глоби, санкции и 
други, във връзка с управлението и/или движението на превозните средства по 
пътищата на страната, наложени при управление. 

3.6. Да поема за своя сметка необходимото му гориво за ползването на 
наетите транспортни средства по предназначение.  

3.7. Възложителят не отговаря за имуществени и неимуществени вреди, 
нанесени от наетите моторни превозни средства, които са покрити от 
сключените застраховки Гражданска отговорност, Злополука на местата и 
Пълно автокаско.  

3.8.  Възложителят няма право да демонтира никакви функциониращи 
нормално възли и агрегати от моторните превозни средства, както и да подменя 
оригинални части с неоригинални такива; 

3.9. Възложителят няма право да извършва вътрешни или външни 
преустройства на наетите транспортни средства, водещи до изменение на 
техните оригинални конструкции или промяна на вида на всеки отделен детайл. 

 
 

4. Начин на плащане: ежемесечно, до 30-то число на месеца, следващ 
месеца на представяне на фактура за наем на превозните средства и подписан от 
двете страни протокол. Плащането се извършва по банков път по сметка на 
Изпълнителя. 

 

 


