
IX. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

към документация за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

 „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдени 

маршрутни разписания в три обособени позиции:  

Обособена позиция №1: Автобусни линии: Вътрешноградска линия (МР), Ботевград-

Правец (МР); Ботевград – Трудовец (МР) и София – Ботевград (МР 23107);    

Обособена позиция №2: Автобусни линии: Ботевград – Врачеш (МР); Ботевград – 

Новачене (МР); Ботевград – Гурково (МР); Ботевград - Боженица (МР); Ботевград – 

Липница, Елов дол (МР); София – Ботевград (МР 23101; 23102; 23109; 23111; 23113) и  

Обособена позиция №3: Автобусни линии: Ботевград – Зелин (МР); Ботевград – 

Литаково (МР); Ботевград – Краево, Рашково (МР); София – Ботевград (МР 23103; 

23105; 23108; 23112) 

 

Техническата спецификация има за цел да поясни и развие изискванията по изпълнение 

на поръчката. 

 

1. Цел и предмет на поръчката: 

 Целта на настоящата обществена поръчка с предмет: „Извършване на 

обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдени маршрутни 

разписания в три обособени позиции: Обособена позиция №1: Автобусни линии: 

Вътрешноградска линия (МР), Ботевград-Правец (МР); Ботевград – Трудовец (МР) и 

София – Ботевград (МР 23107); Обособена позиция №2: Автобусни линии: Ботевград – 

Врачеш (МР); Ботевград – Новачене (МР); Ботевград – Гурково (МР); Ботевград - 

Боженица (МР); Ботевград – Липница, Елов дол (МР); София – Ботевград (МР 23101; 

23102; 23109; 23111; 23113) и Обособена позиция №3: Автобусни линии: Ботевград – 

Зелин (МР); Ботевград – Литаково (МР); Ботевград – Краево, Рашково (МР); София – 

Ботевград (МР 23103; 23105; 23108; 23112)  е да се възложи извършването на обществена 

услуга за превоз на пътници по линиите от общинската, областната и републиканската 

транспортна схема на община Ботевград.  

Предметът на настоящата поръчка е предоставяне на услуга, чийто пряк получател 

са пътниците от обществения транспорт в община Ботевград. 

 

2.  Пълно описание на предмета на поръчката и изисквания към участниците: 

2.1.  Обособена позиция №1, включва обществен превоз на пътници по автобусни линии 

от утвърдени маршрутни разписания, както следва: 

 2.1.1. Вътрешноградска линия и обратно – маршрут №1, маршрут №2, маршрут 

№3, маршрут №4 и маршрут №5 с общ месечен пробег 2 750 км.  

 

Маршрутните разписания се изпълняват по график, както следва:  

       Час на тръгване от АГ Ботевград     Час на тръгване от пл. 

Микроелектроника 

делнично и празнично 

5.15ч. 6.20ч. 

7.15ч. ------ 

10:00 ч. ------ 

13.15ч. 14.20ч. 



17.15ч. ------ 

21.15ч. 22.30ч. 

 

Утвърдените маршрутни разписания се изпълняват целогодишно /делнично и 

празнично/ и са неразделна част от техническата спецификация.  

 

 2.1.2. Ботевград-Правец и обратно, с месечен пробег 9 777 км. 

Маршрутните разписания се изпълняват по график, както следва:  

       Час на тръгване от АГ Ботевград             Час на тръгване от АГ Правец 

делнично делнично 

----- 5:10ч. 

6:40ч. 7:20ч. 

8:40ч. 9:20ч. 

9:20ч. 10:00ч 

10:00ч. 10:40ч. 

10:40ч. 11:20ч. 

12:00ч. 12:40ч. 

13:20ч. 14:00ч. 

14:20ч. 15:00ч. 

14:40ч. 15:20ч. 

15:20ч. 16:00ч. 

16:00ч. 16:40ч. 

17:20ч. 18:00ч. 

18:00ч. 18:40ч. 

19.20ч. 20.00ч. 

------ 21:10ч. 

22.20ч. ------- 

празнично празнично 

7:00ч. 7:30ч. 

11:00ч. 11:30ч. 

15:00ч. 15:30ч. 

19:00ч. 19:30ч. 

 

Утвърдените маршрутни разписания се изпълняват целогодишно и са неразделна част от 

техническата спецификация.  

 

 2.1.3. Ботевград – Трудовец и обратно, с месечен пробег 264 км. 

Маршрутното разписание се изпълнява по график, както следва:  

       Час на тръгване от АГ Ботевград         Час на тръгване от с. Трудовец 

делнично 

6:20ч. 6:46ч. 

 

Утвърденото маршрутно разписание се изпълнява целогодишно /само делнично/ и е 

неразделна част от техническата спецификация.  

 

 2.1.4. София – Ботевград (МР 23107) и обратно, с месечен пробег 3 780 км.  

Маршрутните разписания се изпълняват по график, както следва:  

Час на тръгване от АГ Ботевград Час на тръгване от АГ Подуене 

делнично и празнично 



10:15 ч. 12:45 ч. 

 

Утвърденото маршрутно разписание се изпълняват целогодишно и е неразделна част от 

техническата спецификация.  

 

За изпълнение на обособената позиция, участникът следва да разполага с 

минимум 8 броя автобуси, от които 5 броя основни и 3 броя резервни, и следва да 

отговарят на изискванията за категория и клас, съгласно чл.149 от Закона за движение по 

пътищата. 

2.2.  Обособена позиция №2, включва обществен превоз на пътници по автобусни линии 

от утвърдени маршрутни разписания, както следва: 

 

2.2.1. Ботевград – Врачеш, с месечен пробег 3 434 км. 

Маршрутните разписания се изпълняват по график, както следва:  

      Час на тръгване от АГ Ботевград              Час на тръгване от с. Врачеш 

Делнично: 

5:00ч. 

Делнично: 

5:20ч. 

6:00ч 6:20ч. 

6:45ч. 7:05ч. 

7:30ч. 7:50ч. 

9:30ч 9:50ч. 

12:10ч. 12:30ч. 

13:00ч. 13:21ч. 

14:05ч. 14:25ч. 

17:20ч. 17:40ч. 

19:30ч. 19:50ч. 

21:00ч. 21:21ч. 

22:10ч. 22:31ч. 

                             Празнично:                               Празнично: 

6:30ч. 6:50ч. 

9:05ч. 9:25ч. 

13:10ч. 13:40ч. 

16:40ч. 17:00ч. 

18:00ч. 18:20ч. 

20:30ч 20:50ч. 

 

 Утвърдените маршрутни разписания се изпълняват целогодишно и са неразделна 

част от техническата спецификация.  

 

2.2.2. Ботевград – Новачене, с месечен пробег 1 200 км. 

Маршрутните разписания се изпълняват по график, както следва:  

          Час на тръгване от АГ Ботевград              Час на тръгване от с. Новачене 

делнично и празнично 

5:00ч. 5:23ч. 

22:18ч. 22:41ч. 

  

 Утвърдените маршрутни разписания се изпълняват целогодишно и са неразделна 

част от техническата спецификация.  

 



2.2.3. Ботевград – Гурково, с месечен пробег 6 900 км. 

Маршрутните разписания се изпълняват по график, както следва:  

 

         Час на тръгване от АГ Ботевград               Час на тръгване от с. Гурково 

Делнично: 

6.18ч. 

Делнично: 

7:00 

7.05ч. 7.36 

9.00ч. 9.31ч. 

11.30ч. 12.01ч. 

12.40ч. 13.11ч. 

14.18ч. 14.50ч.. 

16.00ч.. 16.31ч.. 

17.20ч. 17.51ч. 

20.05ч. 20.36ч. 

Празнично:                               Празнично: 

8.35ч. 9.06ч. 

12:40ч. 13:11ч. 

13.30ч. 14.01ч. 

17.00ч. 17.31ч. 

  

 Утвърдените маршрутни разписания се изпълняват целогодишно и са неразделна 

част от техническата спецификация.  

 

2.2.4.Ботевград – Боженица, с месечен пробег 3 600 км. 

Маршрутните разписания се изпълняват по график, както следва:  

          Час на тръгване от АГ Ботевград             Час на тръгване от с. Боженица 

делнично и празнично 

6.45ч. 7.16ч. 

12.45ч. 13.16ч. 

17.30ч. 18.11ч. 

  

 Утвърдените маршрутни разписания се изпълняват целогодишно и са неразделна 

част от техническата спецификация.  

 

2.2.5. Ботевград – Липница, Елов дол, с месечен пробег 6 300 км. 

Маршрутните разписания се изпълняват по график, както следва:  

           Час на тръгване от АГ Ботевград               Час на тръгване от с. Елов дол 

делнично и празнично 

7.45ч. 8.46ч. 

13.45ч. 14.46ч. 

18.30ч. 19.31ч. 

 

 Утвърдените маршрутни разписания се изпълняват целогодишно и са неразделна 

част от техническата спецификация.  

 

2.2.6. София – Ботевград (МР 23101; 23102; 23109; 23111; 23113), с месечен 

пробег 18 900 км. 

Маршрутните разписания се изпълняват по график, както следва:  

Час на тръгване от АГ Ботевград Час на тръгване от АГ Подуене 

делнично и празнично 



6.00ч. 9.40ч. 

6.40ч. 9.15ч. 

13.15ч. 15.15ч. 

15.15ч. 17.55ч. 

17.30ч 20.00ч. 

 Утвърдените маршрутни разписания се изпълняват целогодишно и са неразделна 

част от техническата спецификация.  

 

За изпълнение на обособената позиция, участникът следва да разполага с 

минимум 10 броя автобуси, от които 7 броя основни и 3 броя резервни, и следва да 

отговарят на изискванията за категория и клас, съгласно чл.149 от Закона за движение по 

пътищата. 

 

2.3.  Обособена позиция №3, включва обществен превоз на пътници по автобусни линии 

от утвърдени маршрутни разписания, както следва: 

 

2.3.1. Ботевград – Зелин, с месечен пробег 2 100 км. 

Маршрутните разписания се изпълняват по график, както следва:  

          Час на тръгване от АГ Ботевград               Час на тръгване от Зелин 

Делнично, празнично: 

7.30ч. 

Делнично, празнично: 

7.52ч. 

9.00ч. 9.22ч. 

12.30ч. 12.52ч. 

17.30ч. 17.52ч. 

                                 20.30ч./сезонен 01.04-30.09/                                  20.52ч./сезонен 01.04-30.09/ 

 

 Утвърдените маршрутни разписания се изпълняват целогодишно и са неразделна 

част от техническата спецификация.  

 

2.3.2. Ботевград – Литаково, с месечен пробег 3 276 км.  

Маршрутните разписания се изпълняват по график, както следва:  

      Час на тръгване от АГ Ботевград           Час на тръгване от с. Литаково 

Делнично: Делнично: 

6.20ч. 6.41ч. 

10.30ч. 10.51ч. 

12.15ч. 12.36ч. 

15.10ч. 15.31ч. 

17.10ч. 17.31ч. 

19.30ч. 19.51ч. 

Празнично: Празнично: 

15.10ч. 15.31ч. 

17.10ч. 17.31ч. 

 

 Утвърдените маршрутни разписания се изпълняват целогодишно и са неразделна 

част от техническата спецификация.  

 

2.3.3. Ботевград – Краево, Рашково, с месечен пробег 6 720 км.  

Маршрутните разписания се изпълняват по график, както следва:  



        Час на тръгване от АГ Ботевград               Час на тръгване от с. Рашково 

Делнично, празнично: Делнично, празнично: 

7.30ч. 8.21ч. 

9.00ч.  
/от 01.10 до 31.03. до сп. Литаково/ 

9.46ч. 

13.30ч. 14.16ч. 

17.55ч. 18.41ч. 

 

 Утвърдените маршрутни разписания се изпълняват целогодишно и са неразделна 

част от техническата спецификация.  

 

 2.3.4. София – Ботевград (МР 23103; 23105; 23108; 23112), с месечен пробег 

15 120 км. 

Маршрутните разписания се изпълняват по график, както следва:  

Час на тръгване от АГ Ботевград Час на тръгване от АГ Подуене 

7.15ч. 10.35ч. 

8.15ч. 11.55ч. 

12.15ч. 14.15ч. 

16.30ч. 19.00ч. 

 

 Утвърдените маршрутни разписания се изпълняват целогодишно и са неразделна 

част от техническата спецификация.  

 

За изпълнение на обособената позиция, участникът следва да разполага с 

минимум с минимум 6 броя автобуси, от които 4 броя основни и 2 броя резервни, и следва 

да отговарят на изискванията за категория и клас, съгласно чл.149 от Закона за движение 

по пътищата. 

 

3. Обществената поръчка трябва да се извършва съгласно изискванията на действащи 

национални и европейски нормативни актове, като по-важни нормативни актове, 

уреждащи обществения превоз са: 

1. ЗАКОН за автомобилните превози; 

2. ЗАКОН за движение по пътищата. 

3. НАРЕДБА No 33 от 03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на 

територията на Република България; 

4. Наредба No Н-32 от 16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на 

техническата изправност на пътните превозни средства; 

5. НАРЕДБА No 2 от 15.03.2002г. 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.); 

6. 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 No 163 от 

29.06.2015 г., обн., ДВ, бр. 51 от 7.07.2015 г. 

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. Специфични изисквания при изпълнението на обществената поръчка – за всички 

обособени позиции 

1. Общественият превоз на пътници трябва да се извършва при спазване на условията за 

безопасност и с технически изправни автобуси, като: 

а) Автобусите подлежат на задължителен преглед за проверка на техническата им 

изправност на всеки 6 месеца, както е предвидено в чл. 147, ал. 3 и ал. 6 от Закона за 

движение по пътищата. Прегледът се извършва по реда, предвиден в Наредба No Н-32 от 

16 декември 2011г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност 

на пътните превозни средства, като автобусите следва да отговарят и на изискванията, 

включени в Карта за допълнителен преглед на автобус. 

б) Преди началото на всеки работен ден водачите на автобуси следва да преминават на 

пред пътен медицински преглед за здравословно състояние и наличие на алкохол в 

кръвта, а автобусите -на пред пътен технически преглед. 

в) При извършване на превози на пътници с автобуси трябва да се спазват изискванията 

на Регламент (ЕИО) No 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране 

на данните за движението при автомобилен транспорт; 

2. Автобусите, с които участникът участва в настоящата процедура, следва да отговарят 

на изискванията за съответните класове по смисъла на чл. 149 от Закона за движението 

по пътищата.  

3.Превозът се извършва в почистени и добре проветрени автобуси при спазване на 

всички санитарни и хигиенни изисквания. 

4.През зимния сезон следва превозните средства да се отопляват, а през летния да се 

охлаждат. Температурата, която се поддържа в салона за пътници да е в границите от 18 

до 23 градуса по Целзий. 

5.Превозът се извършва с подходящи за съответните метеорологични условия гуми. 

6. Изпълнението на предмета на поръчката следва да се организира и осъществява с 

автобуси, които са в съответствие с определения критерии за подбор, с който се 

определят минималните изисквания за допустимост, посочени от възложителя. 

7. Изпълнителят поставя на МПС табели, които указват направлението по изпълняваното 

маршрутно разписание. 

8. При изпълнение на задълженията си Изпълнителят следва да съблюдава спазването на 

изискванията на всички други действащи нормативни актове в Република България, 

приложими към дейностите по настоящата обществена поръчка; 

 

 

 

 

 

 


