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Приложение № 1
към Решение № 37, 
взето с Протокол № 5 от 
04.02.2020 г. на ОбС - Кричим 

ОДОБРЯВАМ:   

АТАНАС КАЛЧЕВ  
 Кмет на Община Кричим 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по 
линиите от Областната, Републиканската и Общинската транспортната схема от 
квотата на община Кричим“. 

2. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА  

Изпълнението на предмета на обществената поръчка включва предоставяне на 
услуги по осъществяването на обществен превоз на пътници по линиите от Областната, 
Републиканската и Общинската транспортната схема от квотата на Община Кричим, с 
определен брой основни и резервни автобуси, както следва: 

А. Областна транспортна схема 
/квота на Община Кричим/ 

Кричим – Пловдив /през Перущица/ - 32.3 км.:
От Кричим – 05,45;  06,40;  06,45;  07,45;  08,45;  09,45;  10,45;  11,45;  12,45;  13,45;  

14,45;  15,45;  16,45;  17,45;  18,45;  19,45 и 20,45. 
От Пловдив – 06,45;  07,45;  08,45;  09,45;  10,45;  11,45;  12,45;  13,45;  14,45;  15,45;  

16,45; 17,40; 17,45; 18,45; 19,45; 20,45; 21,45.
Курсовете се изпълняват ежедневно. 

Кричим – Пловдив /през Стамболийски/ - 34.5 км.:
От Кричим – 06,30;  09,05;  11,25;  13,40;  16,05;  18,25. 
От Пловдив – 07,55;  10,10;  12,35;  14,55;  17,10;  19,35. 
Курсовете се изпълняват ежедневно. 

 Б.- Републиканска транспортна схема
(квота на Община Кричим) 

Кричим – Пещера – 28км.:
От Кричим – 11,30. 
От Пещера – 13,30. 
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Курсовете се изпълняват ежедневно. 

Кричим – Жребичко – 18км.:
От Кричим – 08,00 и 18,10. 
От Жребичко – 08,30 и 18,40. 
Курсовете се изпълняват ежедневно. 
Пазарджик –Кричим – 28,5 км.:
От Кричим – 08,10;  и 13,10. 
От Пазарджик – 09,15; и 14,15. 
Курсовете се изпълняват ежедневно. 

В. Общинска транспортна схема /градска линия/ 
/квота на Община Кричим/ 

Стадиона – Ж.П. спирка Кричим – 4 км.:
От Стадиона – 05,18 и 20,33. 
От Ж.П. спирка Кричим – 05,45 и 21,00. 
Курсовете се изпълняват ежедневно. 

3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Срокът на договора за изпълнение на обществената поръчка е 5 години. Срокът на 
договора започва да тече от датата на неговото подписване. 

Място за изпълнение на поръчката: Услугата се предоставя, съгласно утвърдени 
маршрутни разписания на отделните автобусни линии от Областната, Републиканската и 
Общинската транспортната схема от квотата на Община Кричим. 
Мястото за изпълнение на поръчката е град Кричим, община Кричим, област Пловдив и 

област Пазарджик, Република България, като включва следните направления: 

1 Кричим – Пловдив /през Перущица/ 

2 Кричим – Пловдив /през Стамболийски/ 

3 Кричим - Пещера 

4 Кричим - Жребичко 

5 Пазарджик - Кричим 

6 Стадиона – Ж.П. спирка Кричим 

по схемите и маршрутните разписания, описани по-горе. 

4. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
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4.1. Обществената поръчка трябва да се извършва съгласно следните нормативни 
актове уреждащи обществения превоз: 

1. ЗАКОН за автомобилните превози; 
2. Закона за движение по пътищата. 
3. НАРЕДБА № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на 

територията на Република България; 
 4. НАРЕДБА № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на 

транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси 
(Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) 

5. Наредба № Н- 32 от 16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на 
техническата изправност на пътните превозни средства; 

6. Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията 
на Република България. 

7. Наредба № 41 от 04.08.2008 г. 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; 

8. НАРЕДБА № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и 
условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за 
придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на 
председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за 
извършване на психологически изследвания (Загл. доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) 

9. 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 превозите, приета с ПМС № 163 от 
29.06.2015 г., обн., ДВ, бр. 51 от 7.07.2015 г., изм., бр. 53 от 4.07.2017 г.  

10. Постановление № 66 на МС от 15.04.1991 г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 51 от 
07.07.2015 г.) за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по 
автомобилния транспорт на някои групи граждани; 

11. Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 
октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с пътен и 
автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на 
Съвета (OB L 315, 03/12/2007, стр.1-13) (Регламент № 1370/2007) 

12. Директива 2001/85/ ЕО на Европейския парламент и Съвета от 20 ноември 2001 
г., относно специални изисквания по отношение използваните за превоз на пътници 
превозни средства с повече от осем места за сядане без мястото на водача и изменението 
на Директиви 70/156/ЕИО и 97/27/ЕО; 

При промяна на нормативната уредба, Изпълнителят е длъжен да приведе в 
съответствие с нея всички документи изисквани с нормативен акт, както и да спазва 
същите при изпълнение на обществения превоз. 

4.2. Изисквания към извършването на обществен превоз на пътници по автобусни 
линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема съгласно 
маршрутни разписания: 

Изпълнителят е длъжен: 
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•  Да организира труда на водачите, като спазва нормативно установената 
максимална продължителност на работния ден (смяна), междудневната и 
междуседмичната почивка и прекъсванията в периодите на управление съгласно Закона за 
автомобилните превози и другите подзаконови нормативни актове; 
• Обществения превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми се извършва с 
автобуси, които отговарят на изискванията за техническа изправност, посочени в Наредба 
№ Н-32 от 16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност 
на пътните превозни средства 
• Да организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото им 
здравословно състояние и наличие на алкохол в кръвта; 
•  Да организира проверките на техническото състояние на автобусите преди 
излизане от гаража; 
• Да осъществява ежедневен контрол върху своевременното отчитане на превозните 
документи; 
• Да спазва условията и реда 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 нормативни 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 да осигурява необходимите билети и карти съгласно Наредбата за условия и 
реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа или от фискални устройство по реда 
на Наредба № Н-18 от 2006 година на Министерство на финансите за регистриране и 
отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства - за билетите; 
• Да не допуска извършването на превоз по автобусни линии без валиден договор с 
Възложителя и/или без валидно маршрутно разписание; 
• Да не допуска извършването на превоз на автобусните линии под формата на 
случаен или специализиран превоз; 
• Да извършва превозът по автобусните линии срещу документ за платена превозна 
цена (билет или карта); 
• Да постави на видно за пътниците място таблица с цените на билетите за пътуване; 
• Да осигури безпрепятствен достъп в автобусите на хора с увреждания, придружени 
от кучета водачи; 
• Да не допуска превоз на правостоящи пътници по междуселищни и 
междуобщински линии при пътувания на разстояние над 30 километра. 
• Да разполага със собствена или наета база за сервизно обслужване с необходими 
технически средства за обслужване и ремонт на автопарка и предпътен технически 
преглед, необходима за изпълнение на договора. 
• Да разполага със собствена или наета гаражна площ, необходима за изпълнение на 
поръчката, като гаражната площ не може да бъде по-малка от: общия брой на 
предложените автобуси, умножена по 50 м2 за моторни превозни средства за превоз на 
пътници за класове – I, IІ; ІІI и 25 м2 за всички останали моторни превозни средства за 
превоз на пътници. 

4.3. Изисквания към автобусите, с които ще бъде извършвана услугата 
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4.3.1. Участникът следва да разполага със собствени, лизингови или наети основни и 
резервни автобуси за извършване на услугата – обществен превоз на пътници, както 
следва:  
Необходим минимален брой автобуси – 8 броя, от които: 
– 6 /шест/ броя основни автобуси, в това число 2 /два/ броя автобуси оборудвани за превоз 
на трудно подвижни лица.

- 2 /два/ броя резервни автобуси, в това число 1 /един/ брой автобус оборудван за превоз на 
трудно подвижни лица. 
4.3.2. Необходимият минимален брой автобуси за извършване на услугата са разпределени 
по маршрутните разписания по следния начин:  
- По линиите Кричим – Пловдив /през Перущица/, Пловдив – Кричим /през Перущица/, 
Пловдив – Кричим /през Стамболийски/ и Кричим – Пловдив /през Стамболийски/, част 
от Областната транспортна схема – минимален брой автобуси, необходими за 
изпълнение на обществената поръчка – 5 бр. автобуси, от тях 2 /два/ броя автобуси 
оборудвани за превоз на трудно подвижни лица, с класове IІ и ІІI, при наличие на багажно 
отделение с достатъчна вместимост и с достъп отвън и категория М3 или М2. 
Поради големия пътникопоток, предлаганите от участника автобуси (5 бр. автобуси, от 
тях 2 /два/ броя автобуси оборудвани за превоз на трудно подвижни лица) за изпълнение 
на поръчката по линиите Кричим – Пловдив /през Перущица/, Пловдив – Кричим /през 
Перущица/, Пловдив – Кричим /през Стамболийски/ и Кричим – Пловдив /през 
Стамболийски/, част от Областната транспортна схема трябва да са с над 40 седящи 
места, без мястото на водача. 
- По линииите Кричим – Пещера, Кричим – Жребичко и Пазарджик – Кричим и Градска 
линия - Стадиона – Ж.П.Спирка Кричим от Републиканската и Общинската 
транспортна схема - минимален брой автобуси, необходими за изпълнение на 
обществената поръчка – 3 бр. автобуси, от тях 1 /един/ брой автобус оборудван за 
превоз на трудно подвижни лица, всички класове автобуси. 

4.3.3. В съответствие със специфичните изисквания, описани в Наредба № 2 от 
15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от Министъра на 
транспорта и Наредба № 33 от 03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на 
територията на Република България, издадена от Министъра на транспорта, 
обществената поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по 
линиите от Областната, Републиканската и Общинската транспортната схема 
от квотата на община Кричим“ следва да се изпълнява със следните класове 
автобуси: 
− за междуселищни линии от Областната, Републиканската и Общинска транспортна 
схема с еднопосочна дължина до 30 км - всички класове автобуси.  
− за междуселищни линии от Областната, Републиканската и Общинска транспортна 
схема с еднопосочна дължина над 30 км - с класове IІ; ІІI и В, при наличие на багажно 
отделение с достатъчна вместимост и с достъп отвън.   
− за градски основни линии от Общинска транспортна схема - автобуси с класове I, II 
и А. 
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− Оборудвани за превоз на трудно подвижни лица - минимум 35 % от общия брой 
курсове по линиите от общинската транспортна схема, междуобщинските и 
междуобластните линии от квотата на Община Кричим. 

4.3.4. Автобусите трябва да притежават категория екологичност на двигателите: минимум 
екологична категория „ЕВРО – 3”; 
4.3.5.  Автобусите трябва да отговарят на Директива 2001/85/ ЕО на Европейския 
парламент и Съвета от 20 ноември 2001 г., относно специални изисквания по отношение 
използваните за превоз на пътници превозни средства с повече от осем места за сядане без 
мястото на водача и изменението на Директиви 70/156/ЕИО и 97/27/ЕО, както и на 
Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на 
Република България, издадена от Министерство на транспорта и Наредба № 2 от 
15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от Министъра на 
транспорта и съобщенията. 
4.3.6. За автобусите трябва да са налични валидно сключени застраховки „Гражданска 
отговорност” на моторните превозни средства и застраховки „Злополука на пътниците в 
обществения транспорт”; 
4.3.7. Предлаганите от участника автобуси трябва да са включени към лиценза на 
участника, когато същият притежава лиценз за извършване на превоз на пътници на 
територията на Р. България, Удостоверения за МПС за обществен превоз на пътници или 
лиценз на Общността; 
4.3.8. Автобусите трябва да отговарят на изискванията за техническа изправност, 
посочени в наредбата по чл. 147, ал.1 от Закона за движението по пътищата; 
4.3.9. Автобусите, с които ще се изпълняват маршрутните разписания трябва да отговарят 
на изискванията на чл. 7б, ал. 2 и ал. 3 от Закона за автомобилните превози; 
4.4. Изисквания за качество на извършваната услуга 
• Превозът да се извършва в съответствие със санитарно-хигиенните изисквания, по 
отношение на чистота, отопление и вентилация на салона за пътници, съобразно сезона. 
• Да осигури комфорт на пътниците: тиха музика, отоплителна система и климатик, 
отговарящи на обема на превозното средство. 
• Обявяване на видно място на разписанията, оповестяване на спирките или друга 
информация; 
• Да поддържа техническите качества на автобуса за целия срок на договора. 
• При възникване на технически или друг проблем, да осигури своевременно 
резервно превозно средство за извършване на транспортната услуга. 
• Транспортната услуга да се предлага с изправни превозни средства, отговарящи на 
изискванията на Наредба № Н-32/16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на 
техническата изправност на пътните превозни средства на Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията. 

4.5.  Изпълнителят следва да разполага с водачи на автобусите за обществен 
транспорт, които следва да отговарят на изисквания съгласно чл.7а, ал. 2 и чл. 7б от 
Закона за автомобилните превози: 
4.5.1. Участникът следва да разполага с необходимия минимален брой технически лица - 
правоспособни водачи, за изпълнение на обществената поръчка - 14 правоспособни 
водачи, отговарящи на изискванията на чл. 2 – чл. 4 Наредба № 41 от 04.08.2008 г. за 
условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на 
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пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на 
начална квалификация, издадена от Министъра на транспорта и които трябва да: 
а) имат сключени трудови договори с участника; 
б) притежават свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС; 
в) не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер по Наказателният 
кодекс или не са лишени по съдебен или административен ред от правото да управляват 
моторно превозно средство; 
г) отговарят на изискванията за професионална квалификация по смисъла на чл. 7б, 
ал. 1 от Закона за автомобилните превози и да притежават валидна Карта за квалификация 
на водача на МПС; 
д) да са психологически годни по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона 
за движението по пътищата и да притежават валидно Удостоверение за психологична 
годност на водача на МПС за превоз на пътници; 
е) Минималната възраст на водачите, осъществяващи превоз на пътници, да бъде 
съобразена с изискванията на чл. 87 от Закона за автомобилните превози и чл. 151, ал.1, т. 
9 от Закона за движението по пътищата.  
4.5.2. Водачите на автомобилите, осъществяващи обществен превоз на пътници са длъжни: 
- да извършват превозите в съответствие с възложеното маршрутно разписание; 
- да спират на определените в маршрутно разписание автогари и автоспирки; 
- да не извършват превоз по автобусна линия, за която няма валидно маршрутно 
разписание и договор; 
- да не извършват превоз по автобусна линия под формата на случаен или 
специализиран превоз. 

4.6. Изпълнителят има и следните допълнителни задължения във връзка с изпълнение 
на разпоредбите 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 нормативни 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: 
• Да предоставя ежемесечно до 7-мо число на месеца, следващ отчетния, в 
деловодството на Възложителя Опис-сметка и Справка по чл. 32 от 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 
нормативни 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; 
• Да води аналитична счетоводна отчетност за всеки отделен вид дейност, при 
осъществяване на други дейности извън дейността по предоставяне на компенсирани 
превозни услуги, която следва да отговаря на условията по чл. 58 от 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 нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на 
обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския 
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транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи 
за извършване на превозите; 
• Да представя и други справки и извлечения от счетоводната си система с цел 
определяне на размера на субсидиите, както и да осигури достъп на служители на 
Възложителя за извършване на справки на място за удостоверяване на размера на 
заявената за съответния период сума за субсидиране за извършени превози на пътници - 
копия от договори за сключен превоз на пътници, маршрутни разписания, ценоразпис на 
предлаганите услуги, регистър на издадените безплатни и по намалени цени карти /ако е 
приложимо/ и други превозни документи. 

Приложение: Маршрутни разписания на отделните автобусни линии от 
Областната, Републиканската и Общинската транспортната схема. 

Важно! Изискванията по техническата спецификация следва да се считат за 
задължителни минимални изисквания към офертите. Неспазването им води до 
отстраняване на участника от процедурата.


