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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
за възлагане на обществена поръчка по реда наГлава осма „а" от Закона за 
обществените поръчки, с предмет: „Извършване на специализиран превоз на деца и 
ученици от населеното място, в което живеят до най-близкото детско заведение, 
респективно учебно заведение и обратно, на територията на Община Костинброд 
до 01 февруари 2017 година"с три обособени позиции: 

Обособена позиция 1: „Извършване на специализиран превоз на деца на пет и 
шест годишна възраст, подлежащи на задължителна подготовка, на територията 
на община Костинброд"; 

Обособена позиция 2: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 
шестнадесет годишна възраст до приемно СОУ „д-р Петър Берон" община 
Костинброд; 

Обособена позиция 3: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 
шестнадесет годишна възраст, до средищно ОУ „Отец Паисий" с. Петърч 
община Костинброд. 

Община Костинброд, 2016 година 

http://www.kostinbrod.bg
mailto:obshtina@kbrod.net


1.0БЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Място на изпълнение 
Република България, Община Костинброд; 

2.Възложител 
Община Костинброд, с адрес: гр.Костинброд, п.к.2230, ул."Охрид" №1, тел.: 0721 
68701; Fax: 0721 68777, e-mail: obshtina@kbrod.net 

3. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА 

3.1. Обща цел 
Целта на настоящата процедура е възлагане на обществена поръчка по реда на 
Закона за обществените поръчки - по реда наГлава осма „а" от Закона за 
обществените поръчки, с предмет:,, Извършване на специализиран превоз на деца 
и ученици от населеното място, в което живеят до най-близкото детско 
заведение, респективно учебно заведение и обратно, на територията на Община 
Костинброд до 01 февруари 2017 година"с три обособени позиции: 

Обособена позиция 1: „Извършване на специализиран превоз на деца на пет и 
шест годишна възраст, подлежащи на задължителна подготовка, на територията 
на община Костинброд"; 

Обособена позиция 2: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 
шестнадесет годишна възраст до приемно СОУ „д-р Петър Берон" община 
Костинброд; 

Обособена позиция 3: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 
шестнадесет годишна възраст, до средищно ОУ „Отец Паисий" с.Петърч 
община Костинброд". 

3.2.0бщи положения 
Извършване на специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст на 
територията на община Костинброд за периода от 01.02.2016г. до 01.02.2017г.по 
следните направления: 
За обособена позиция I: 
гр.Костинброд (1район)- ЦДГ „Виолина" с.Петърч - ОДЗ"Радост" гр.Костинброд П-ви 
район -ОДЗ"Пролет" гр.Костинброд П-ви район - филиал ОДЗ"Пролет"с.Голяновци 
За обособена позиция II: 
с. Царичина - с. Градец - НУ „Отец Паисий" с.Драговищица - с. Голяновци - СОУ 
„Петър Берон" гр. Костинброд 
За обособена позиция III: 
с. Богьовци - с. Безден - с. Опицвет -ОУ „Отец Паисий" с.Петърч - гарата с. Петърч -
ОУ „Отец Паисий" с. Петърч 

mailto:obshtina@kbrod.net


Движението на специализирания автобусен транспорт за превоз на деца и 
ученици, предмет на настоящата обществена поръчка, по обособените позиции се 
осъществява по следните маршрутни разписания: 
За обособена позиция I: 

> Маршрутно разписание №_ 1, обслужващо 34 бр. деца 

Разстоя-

ние (км) 

Час, минути М А Р Ш Р У Т Час, минути Разстоя-

ние (км) Пристига Стои Тръгва 

М А Р Ш Р У Т 

Пристига Стои Тръгва 

07:00 
гр. Костинброд, ул. 
"Славянска"№113 17:28 

1,0 07:02 1 07:03 
гр. Костинброд, ул. 

"Славянска"№69 17:25 1 17:26 

1,0 07:05 1 07:06 
гр. Костинброд, ул. 

"Обединена"№2 17:22 1 17:23 

0,5 07:07 1 07:08 
гр. Костинброд, ул. 

" Обединена"№42 17:20 1 17:21 

0,5 07:09 1 07:10 
гр. Костинброд, ул. 

"0бединена"№80 17:18 1 17:19 

0,5 07:11 1 07:12 
гр. Костинброд, ул. 
"Обединена"№116 17:16 1 17:17 

1,0 07:14 1 07:15 
гр. Костинброд, ул. "Ю. 

Гагарин"№4 17:13 1 17:14 

1,0 07:17 1 07:18 
гр. Костинброд, ул. "Ю. 

Гагарин"№40 17:10 1 17:11 

4,0 07:24 1 07:25 ЦДГ "Виолина"с. Петърч 17:03 1 17:04 

4,5 07:32 1 07:33 
гр. Костинброд, ул. "Ю. 

Гагарин"№63 16:55 1 16:56 

1,0 07:35 1 07:36 
гр. Костинброд, ул. "Ю. 

Гагарин"№7 16:52 1 16:53 

1,5 07:39 1 07:40 
гр. Костинброд, ул. 
"Обединена"№69 16:48 1 16:49 

1,5 07:43 1 07:44 
гр. Костинброд, ул. 

"Обединена"№2 16:44 1 16:45 

2,5 07:49 1 07:50 
ОДЗ Радост гр. 

Костинброд 16:38 1 16:39 

1,5 07:53 1 07:54 
гр. Костинброд, ул. "Ломско 

шосе"№53 16:34 1 16:35 

0,5 07:55 1 07:56 
гр. Костинброд, ул. "Ломско 

шосе"№83 16:32 1 16:33 

1,5 07:59 1 08:00 
ДДТ "Пролет" гр. 

Костинброд 16:28 1 16:29 

5,0 08:08 
филиал ЦДГ "Пролет"с. 

Голяновци 16:20 



> Маршрутно разписание № 2, обслужващо 26 бр. деца 

Разстоя-

ние (км) 

Час, минути М А Р Ш Р У Т Час, минути Разстоя-

ние (км) Пристига Стои Тръгва 

М А Р Ш Р У Т 

Пристига Стои Тръгва 

гр. Костинброд, ул. 
"Ю.Гагарин"№63 12:26 

1,0 
гр.Костинброд, ул. 
"Обединена"№ 141 12:23 00:01 12:24 

1,5 
гр.Костинброд, ул. 
"Обединена"№69 12:19 00:01 12:20 

1,5 
гр. Костинброд, ул. 

"Обединена"№2 12:15 00:01 12:16 

2,5 
ОДЗ "Радост"гр. 

Костинброд 12:09 00:01 12:10 

1,5 
гр. Костинброд, ул. "Ломско 

шосе"№53 12:05 00:01 12:06 

0,5 
гр. Костинброд, ул. "Ломско 

шосе"№83 12:03 00:01 12:04 

1,5 
ОДЗ "Пролет" гр. 

Костинброд, 12:00 

За обособена позиция II: 

> Маршрутно разписание № 3, обслужващо 32 бр. ученици 

Разстоя-

ние (км) 

Час, минути М А Р Ш Р У Т Час, минути Разстоя-

ние (км) Пристига Стои Тръгва 

М А Р Ш Р У Т 

Пристига Стои Тръгва 

06:30 с. Царичина 15:15 

9,5 06:45 05:00 06:50 с. Градец площада 14:55 05:00 15:00 

15,5 07:10 05:00 07:15 
НУ "Отец Паисий"с. 

Драговищица; 14:30 05:00 14:35 

9,0 07:25 05:00 07:30 с. Голяновци площада 14:15 05:00 14:20 

12,0 07:45 СОУ"Петър Берон"гр. Костинброд 14:00 



> Маршрутно разписание № 4, обслужващо 32 бр. ученици 

Разстоя-

ние (км) 

Час, минути М А Р Ш Р У Т Час, минути Разстоя-

ние (км) Пристига Стои Тръгва 

М А Р Ш Р У Т 

Пристига Стои Тръгва 

17:00 
НУ "Отец Паисий" 

с. Драговищица; 

15,5 17:20 05:00 17:25 с. Градец площада 

9,5 17:40 с. Царичина 

За обособена позиция III: 

> Маршрутно разписание № 5, обслужващо 22 бр. ученици, 
Разстоя- Час минути Час минути 

ние (км) Пристига Стои Тръгва М А Р Ш Р У Т Пристига Стои Тръгва 

06:45 с.Петърч 17:35 

7,0 06:55 00:05 07:00 с. Богьовци 17:20 00:05 17:25 

3,0 07:05 00:05 07:15 с. Безден 17:10 00:05 17:15 

4,0 07:15 00:05 07:20 с. Опицвет 17:00 00:05 17:05 

6,0 07:30 00:05 07:35 
ОУ "Отец Паисий"с. 

Петърч 16:45 00:05 16:50 

3,5 07:40 00:05 07:45 гара Петърч 16:35 00:05 16:40 

3,5 07:50 
ОУ "Отец Паисий"с. 

Петърч 16:30 

3.2. Начална дата и срок на изпълнение 
Началната дата за изпълнение на обществената поръчка е датата на сключване на 
договора и срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 01.02.2017 година. 

4. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

4.1. Минималн изисквания за финансовото и икономическото състояние 

Възложителя няма минимални изисквания за финансовото и икономическото състояние 
на участниците. 

4.2. Минимални изисквания за технически възможности 

4.2.1Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 
и/или 2 от ЗОП: 

Участникът следва да е регистриран за извършване на специализиран превоз на 
пътници, което изискване се удостоверява с един от следните документи: заверено от 
участника копие на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници съгласно 
чл.7 от Закона за автомобилните превози и чл.10, ал.1 от Наредба № 33 от 3.11.1999 г. 
за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, 
издадена от министъра на транспорта /обн., ДВ, бр. 101 от 23.11.1999 г., поел. доп., бр. 
69 от 11.09.2012 г., в сила от 12.12.2012 г./ или декларация/удостоверение за наличието 



на регистрация за обществен превоз на пътници от компетентните органи съгласно 
съответния национален закон, или еквивалентен документ. 

4.2.2.По всяка обособена позиция, по която участва, участникът трябва да 
разполага със минимум 1 /един/ водач на пътно превозно средство за специализиран 
превоз на ученици, който да отговаря на следните минимални изисквания: 

а) да притежава свидетелство за управление, валидно за категория „D" пътно 
превозно средство; 

б) да притежава най-малко 2 /две/ години професионален опит като водач на 
автобус; 

в) да е на възраст, не по-малка от 25 /двадесет и пет/ години. 
г)да притежава картата за квалификация на водача, издадена по реда на 

Наредба № 41 за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на 
автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на 
изпитите за придобиване на начална квалификация 

Дадено лице може да бъде предложено за водач на пътно превозно средство 
за специализиран превоз на ученици за не повече от една обособена позиция. 

Покриването на изискването се удостоверява съгл. чл. 51, ал. 1 от ЗОП със 
списък с данни за водача/ите на пътно/и превозно/и средство/а за специализиран 
превоз на ученици, който/които участникът предвижда да използва за изпълнение на 
поръчката, с посочване на информация за неговите/техните професионална 
квалификация и професионален опит - по образец съгласно приложение 

4.2.3.По всяка обособена позиция, по която участва, участникът трябва да разполага 
с минимум 1 /едно/ пътно превозно средство за специализиран превоз на ученици 
със съответно изискуем брой седящи места, което отговаря на следните изисквания: 

• да има издадено за него валидно удостоверение за техническа изправност; 
° да има издадено за него валидно удостоверение за преминат допълнителен 

преглед за проверка на оборудването на автобусите за превоз на деца или 
ученици; 

• да има валидна застраховка „Гражданска отговорност" и „Злополука на 
пътниците" 

° да е включено в регистъра на моторните превозни средства към лиценза на 
участника по чл.7 от Закона за автомобилните превози и чл.10, ал.1 от 
Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на 
територията на Република България, издадена от министъра на транспорта. 

Броя изискуем седящи места за автобусите предлагани от участниците по 
съответните обособени позиции, е както следва: 

• За обособена позиция 1 - 3 4 седящи места за автобус 
• За обособена позиция II- 32 седящи места за автобус 
• За обособена позиция III - 22 седящи места за автобус 

За различните обособени позиции следва да се предложат различни пътни 
превозни средства. 



Покриването на изискването се удостоверява съгл. чл. 51, ал. 1 от ЗОП с 
декларация - списък с данни за пътното/ите превозно/и средство/а, налично/и и 
предвидено/и за изпълнение на поръчката - по образец съгласно приложение № 

5. Количеството или обем на поръчката. 

№ Маршрут 
Разстояние 
в км за курс 

Брой 
курсове 
иа ден 

Брой 
дни 

/год. 

Общо км. за 
срока на 
договора 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I 
гр.Костинброд (I район)- ЦДГ „Виолина" с.Петърч 

1 

ОДЗ"Радост" гр.Костинброд П-ви район -
ОДЗ"Пролет" гр.Костинброд П-ви район 
- филиал ОДЗ"Пролет"с.Голяновци 29 2 210 12 180 

2 

ОДЗ"Пролет" гр.Костинброд П-ви район -
ОДЗ"Радост" гр.Костинброд II-ви район -
гр.Костинброд (I район) 10 1 210 2100 

ОБЩ ПРОБЕГ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I 14 280 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ II 

3 

с. Царичина - с. Градец -
НУ „Отец Паисий" с.Драговищица -

с. Голяновци - СОУ „Петър Берон" гр. 
Костинброд 46 2 210 19 320 

4 
НУ „Отец Паисий" с.Драговищица - с. Градец - с. 

Царичина 25 1 210 5 250 
ОБЩ ПРОБЕГ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ II 24 570 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ III 

5 

с. Богьовци - с. Безден - с. Опицвет -
ОУ „Отец Паисий" с.Петърч - гарата с. Петърч -
ОУ „Отец Паисий" с. Петърч 27 2 210 11 340 

6. При подписването на договора/-ите да бъдат представени: 
1. Доказателства за всеки водач от списъка с данни за водача/ите на пътно/и 

превозно/и средство/а за специализиран превоз на деца и ученици, 
който/които участникът предвижда да използва за изпълнение на поръчката, 
да бъдат представени следните документи и/или да отговарят на следните 
изисквания: 

> Свидетелство за управление на МПС, валидно за категория „D" или 
еквивалент, от където е видно, че са на възраст не по-малка от 25 
години; 

^ Документ от който е видно, че водача има най-малко 2(две) години 
професионален опит като водач на автобус; 

> Копие на картата за квалификация на водача, издадена по реда на 
Наредба № 41 за условията и реда за провеждане на обучение на 
водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията 
и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална 
квалификация или еквивалент. 



2. Доказателства за всяко пътно превозно средство за специализиран превоз на 
ученици със съответно изискуем брой седящи места отдекларация - списък с 
данни за пътното/ите превозно/и средство/а, налично/и и предвидено/и за 
изпълнение на поръчката , да бъдат представени следните документи: 

> Удостоверение/я за техническа изправност на всяко от предлаганото/-
ите МПС; 

> Удостоверение/я за преминат допълнителен преглед за проверка на 
оборудването на автобусите за превоз на деца или ученици; 

^ Копие на валидна застраховка „Гражданска отговорност" за всяко от 
предлаганото/-ите МПС и „Злополука на пътниците" 

> Копие на валидна застраховка „Злополука на пътниците". 

Приложение 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 



НАЧИН НА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРОГНОЗНАТА СТОЙНОСТ ЗА ТРИТЕ 
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

на обществена поръчка по реда на Глава осма „а" от Закона за обществените поръчки 
Закона за обществените поръчки, с предмет: „Извършване на специализиран превоз 

на деца и ученици от населеното място, в което живеят до най-близкото детско 
заведение, респективно учебно заведение и обратно, на територията на Община 

Костинброд до 01 февруари 2017 година" 

Съгласно чл.31, ал.2 от Наредба №2 от 31.03.2006г. за условията и реда за предоставяне 
на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за 
пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени 
категории пътници и Заповед №РД09-364/04.04.2013г. на Министъра на образованието, 
младежта и науката за компенсиране на безплатния превоз на ученици до 16-годишна 
възраст и деца по чл.26, ал.З и 4 от Закона за народната просвета въз основа на 
нормативи за цена на километър общ пробег, Министъра на образованието, младежта и 
науката е утвърдил нормативи за цена на километър общ пробег, считано от 01 април 
2013 г. в размер до: 

1. За специализиран превоз 

а) с автомобили до 22 места - до 1,10 лв./км общ пробег (крайна цена) 
б) е автомобили над 22 места - до 1,65 лв./км общ пробег (крайна цена) 

Основавайки се на горепосоченото за всяка обособена позиция са описани маршрутите 
на автомобилите, разстояние в километри за курса, брой курсове на ден, брой учебни 
дни в годината, в които се изпълняват съответните маршрути и изисквания към броя на 
местата в автомобилите. 

Обща прогнозна стойност за обществената поръчка е 63 813,75 (шестдесет и три хиляди 
осемстотин и тринадесет лева и седемдесет и пет стотинки) лв. без ДДС, разделена по 
обособени позиции, както следва: 
За първа обособена позиция - прогнозна стойност 19 635,00 (деветнадесет хиляди 
шестстотин тридесет и пет) лв. без ДДС 
За втора обособена позиция- прогнозна стойност 33 783,75 (тридесет и три хиляди 
седемстотин осемдесет и три лева и седемдесет и пет стотинки) лв. без ДДС 
За трета обособена позиция - прогнозна стойност 10 395,00 (десет хиляди триста 
деветдесет и пет) лв. без ДДС 



№ Маршрут 

Разстоя-
ние в км 
за курс 

Брой 
курсове 
на ден 

Брой 
дни 

/год. 

Общо км. за 
срока на 
договора 

Вид 
на 

автобуса 

Единична 
цена с 
ДДС 

Крайна 
стойност 

сДДС 
Стойност 

без ДДС 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I 

гр.Костинброд (I район)-
ЦДГ „Виолина" с.Петърч 

1 

ОДЗ"Радост" 
гр.Костинброд П-ви 
район - ОДЗ"Пролет" 
гр.Костинброд П-ви 
район 
- филиал 
ОДЗ"Пролет"с.Голяновци 29 2 210 12 180 

над 22 
места 

2 

ОДЗ"Пролет" 
гр.Костинброд П-ви 
район -ОДЗ"Радост" 
гр.Костинброд П-ви 
район - гр.Костинброд (I 
район) 10 1 210 2 100 

над 22 
места 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I 14280 1,65 23 562,00 19 635,00 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ II 

3 

с. Царичина - с. Градец -
НУ „Отец Паисий" 

с.Драговищица -
с. Голяновци - СОУ 
„Петър Берон" гр. 
Костинброд 46 2 210 19 320 

над 22 
места 

4 

НУ „Отец Паисий" 
с.Драговищица - с. 
Градец - с. Царичина 25 1 210 5 250 

над 22 
места 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ II 24570 1,65 40 540,50 33 783,75 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ III 

5 

с. Богьовци - с. Безден -
с. Опицвет -
ОУ „Отец Паисий" 
с.Петърч - гарата с. 
Петърч - ОУ „Отец 
Паисий" с. Петърч 27 2 210 11 340 

под 22 
места 1,10 12 474,00 10 395,00 

Съгласно чл. 37, ал.1 предлагам да бъде определен изпълнителя на 
обществената поръчка въз основа на оценка на офертите по критерий: НАЙ-НИСКА 
ЦЕНА 

№ 
J . < X ^ > O u . , 


