
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

Специализирания превоз на деца и ученици до 16 - годишна възраст, които подлежат на 
задължителна подготовка или на задължително обучение в населеното място, в което 
няма детска градина или училище, осъществяващи предучилищна подготовка в 
съответната подготвителна група или обучение в съответния клас, с осигурен безплатен 
транспорт до детската градина или училище в най-близкото населено място на 
територията на общината или на съседна община в съответствие с чл. 283, ал. 1, т. 2 и 
ал. 2 от Закон за предучилищното и училищното образование, ще се осъществява, 
съгласно установени маршрутни разписания, както следва: 

Сутрин: 
 
Годеч–Комщица-Годеч – 36 км /ученици от СУ/ 
Годеч–мах.Стране–Бучин проход–Шума–Годеч – 24 км /ученици от НУ и СУ/ 
Годеч–Ропот–Голеш–Връдловци-Годеч – 31 км /ученици от НУ и СУ/ 
Годеч-Върбница-Каленовци-Туден-Елечанова Годеч -  33 км /ученици от НУ/ 
Годеч-Равна-Годеч – 14 км /ученици от СУ/ 
 
 
На обяд: 
 
Годеч-Голеш-Годеч - 26 км /ученици от СУ/ 
Годеч-Равна-Годеч – 14 км /ученици от СУ/  
 

 
След обяд: 
 
Годеч–Комщица -Годеч – 36 км /ученици от СУ/  
Годеч-Върбница-Каленовци-Туден-Елечанова Годеч -33 км /ученици от НУ/ 
Годеч-Ропот-Голеш-Връдловци-Годеч – 31 км /ученици от НУ и СУ/ 
Годеч-мах.Стране-Бучин проход – Шума – Годеч – 24 км /ученици от НУ и СУ/ 

 
 

Превозите по гореописаните маршрути ще се осъществяват всеки учебен/ 
присъствен ден от срока на договора по приложено маршрутно разписание, 
одобрено от Възложителя и предоставен на превозвача списък на пътуващите, 
изготвен от директорите на учебните заведения на територията на град Годеч. 
 
Участниците в процедурата следва да отговарят на следните изисквания: 
-  да имат издаден валиден лиценз за обществен превоз на пътници; 
-  да имат опит в извършването на пътнически превози; 
- да разполагат - с техническо оборудване - автобуси за превоз на пътници (собствени, 
наети, на лизинг или др. правно основание, включително и по реда на чл. 65, ал. 1 от 
ЗОП), които са изправни, преминали периодичен преглед 
 за техническата изправност на ППС; 
-да осигурят извършването на предпътни прегледи за проверка на техническата 
изправност на превозните средства; 
-да разполагат с квалифицирани водачите на превозни средства, които: 



> да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или не са 
лишени по 
съдебен или административен ред от правото да управляват моторно превозно средство; 
> да притежават най-малко две години професионален опит като водачи на автобус; 
> да са на възраст не по-малка от 25 години; 

> да притежават валидни удостоверения за психологическа годност, 
свидетелства за 
управление на МПС и карти за квалификация; 

- да имат сключена застраховка „Гражданска отговорност" и „Злополука на 
пътниците", 
валидни към датата на подаване на офертата. 

- Участниците следва да разполагат със следните собствени, наети или лизингови 
автобуси, с които да извършват превозите: 
-3 (три) бр. автобус (до 22 седящи места), без мястото на водача, 

и 1 (един) бр. резервен автобус (до 22 седящи места), без мястото на водача. 

Изисквания към изпълнителя на обществената поръчка 
Изпълнителят на обществената поръчка се задължава: 

- да осигури технически изправни автобуси, безопасност и култура на обслужване; 
- да извършва специализирания превоз с автобуси съгласно списъка към издадения 

лиценз 
за превоз на пътници; 

- да изпълнява стриктно разпоредбите на Закона за движение по пътищата, 
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 преводи  по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за 
определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически преводи по 
нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в 
планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на 
превозите, Наредба№ 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на 
територията на РепубликаБългария, както и всички други нормативни актове по 
организацията на автомобилния транспорт; 

- да притежава документ за сключени застраховки „Гражданска отговорност" за 
автобусите, 
е които ще извършва специализирания превоз на ученици, както и документ за сключена 
застраховка 
„Злополука на пътниците"; 

- да  спазва  маршрутните  разписания 
- да осъществява превозите с автобуси, чиито брой места съответства на 

броя на 
превозваните ученици. 
           - да осигури извършването  на пред-пътни прегледи за проверка на 
техническата 
изправност на превозните средства и медицински преглед на водачите на автобусите. 

- по време на работа автомобилите се обозначават задължително с табели с надпис 
"Специализиран превоз", като: 

Табелите на автобусите са с размери 170 мм х 625 мм, черен надпис на бял фон, с 
височина на буквите 45 мм. 


