
 

                                                                                                                                                                                                   ОБРАЗЕЦ 

                                                                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ  

ЗА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ: ”Специализиран таксиметров превоз на ученици до 16-годишна възраст от населените места по 

местонахождение до СОУ ”Д-р Петър Берон” гр.Свиленград и I ОУ „Иван Вазов” гр.Свиленград и обратно през учебната 2015/2016 г.” 

I. ПРЕДМЕТ 

Извършване на специализиран таксиметров превоз на ученици до 16-годишна възраст от населените места по местоживеене до СОУ „Д-р 

Петър Берон” гр.Свиленград и I ОУ „Иван Вазов” гр.Свиленград, и обратно през учебната 2015/2016 г.” 

 

II. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА 

Община Свиленград 

III. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

От 15.09.2015 г. до 15.06.2016 г. вкл. 

Прогнозен брой учебни дни -167 бр. 

IV. ГРАФИК ЗА ПРЕВОЗ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 

 

Маршрут № 1:  гр.Свиленград - с.Димитровче – СОУ „Д-р Петър Берон” гр.Свиленград – I ОУ „Иван Вазов” гр.Свиленград. 

Превозът по този маршрут да се извършва сутрин.  

            гр.Свиленград - СОУ „Д-р Петър Берон” гр.Свиленград - с.Димитровче – гр. Свиленград. Превозът по този маршрут 

да се извършва на обяд, след приключване на учебните занятия. 

Общ пробег на маршрута - 32  км. Начало на линията е гр. Свиленград. Прогнозният брой учениците, които пътуват от 

с.Димитровче до СОУ „Д-р Петър Берон” гр.Свиленград и до I ОУ „Иван Вазов” гр.Свиленград са 2 /двама/ ученика.  

Прогнозният брой на учениците, които пътуват от СОУ „Д-р Петър Берон” гр.Свиленград  е 1 /един/ ученик и само сутрин от I ОУ 

„Иван Вазов” гр.Свиленград – 1 /един/ ученик. 

Възложителят има право да променя броя на учениците, в зависимост от броя на свободните пътнически места в превозното 

средство. Услугата следва се извършва с превозно средство с брой пътнически места – 4 /четири/. 

 

 

 



Маршрут № 2:  гр.Свиленград - с.Пъстрогор – СОУ „Д-р Петър Берон” гр.Свиленград. Превозът по този маршрут да се извършва 

сутрин.  

Общ пробег на маршрута - 18  км. Начало на линията е гр. Свиленград. Прогнозният брой учениците, които пътуват от СОУ „Д-р 

Петър Берон” гр.Свиленград са 4 /четири/. 

Възложителят има право да променя броя на учениците. Услугата следва се извършва с превозно средство с брой пътнически места 

– 4 /четири/. 

 

 

VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: 

 

1. Участникът да притежава валидна регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадена от Министерство на 

транспорта, съгласно чл.12, ал.5 от Закона за автомобилните превози и чл.10, ал.1 от Наредба №34 от 1999 г. за таксиметров превоз 

на пътници. 

2. Участникът трябва да притежава валидно разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на 

съответната община по регистрация на участника, рег.№ , марката и модела на автомобила, с който ще се извършва превоза, както и 

разрешението да е валидно към датата на подаване на офертата на участника. 

3. Участникът да разполага с минимум и 3 бр. собствени и/или наети превозни средства до 4 /четири/ пътнически места, които да  са в  

пълна техническа изправност; седалки, оборудвани с  предпазни колани, отговарящи на необходимите изисквания за качество, 

комфорт, изправност и надеждност. За доказване на тези изисквания участникът следва да представи: 

- Декларация за транспортните средства, които ще бъдат използвани при изпълнение на договора – (Приложение № 2), съдържаща 

задължително следните данни за всяко превозно средство: регистрационен номер, номер на двигател и рама, марка, модел, година 

на производство, брой пътникоместа, собственост (собствен, нает, лизинг) придружена с заверени копия на:  

 Заверено копие от свидетелство за регистрация на МПС; 

 Заварено копие от документ за собственост на превозното средство или договор за наем/лизинг, ако същите не са собственост на 

участника. 

 Заверено копие от валидно удостоверение за преминат периодичен преглед за проверка на техническата изправност; 

 Заверено копие от валидна Полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност”; 

 Заверено копие от валидна Полица за сключена застраховка „Злополука на пътниците”; 

4. Участникът да представи списък на правоспособните водачи на МПС (Приложение №3), придружена с заверени копия на:  

  - Заверено копие от свидетелство за управление на МПС; 

 - Заверено копие от удостоверение за психологическа годност на водача на МПС по смисъла на Наредба №34 от 1999 г. по 

чл.152, ал.1, т.2 от Закона за движението по пътищата; 

-  Заверено копие от удостоверение „Водач на лек таксиметров автомобил”, валидно за съответната община. 

5. Участникът да предприема мерки за осигуряване на безопасното качване и слизане на учениците от превозното средство. 

 

 

 

 



 

 

 

VII.  СПЕЦИФИЧНИ  УСЛОВИЯ 

 

1. Превозът ще се осъществява всеки учебен ден по маршрутно разписание, което е съобразено с началото и края на учебните занятия. 

2. Маршрутното разписанието е неразделна част от договора, подписано от двете страни. 

3. Възложителят има право да променя броя на учениците и списъка на пътуващите ученици. Възможно е отпадане на някоя от 

спирките /населено място/ по маршрутите. 

4. Превоза се осъществява само по обявените маршрути и превозва единствено ученици. 

 

 

VIII. ЦЕНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

1. Финансирането на поръчката се осигурява със средства от републиканския бюджет. 

2. Авансови плащания не се предвиждат. 

3.  Периодичните плащания са съответствие с чл.2 и чл.3 и чл.4  на 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 превози. 

4. Разплащането е по банков път срещу издадена  фактура с фактурирана стойност на услугата за изтеклия месец за извършените курсове 

и изминатия пробег . 

5. Максимална стойност на услугата  -  до  4 870,83 лв. без ДДС и 5 845,00 лв. с ДДС. 

 


