Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Община Божурище, наричана по-нататък "Възложител", ще проведе открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на
обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и
републиканска транспортни схеми, съгласно одобрени маршрутни разписания"
Обществен превоз на пътници, както следва:

I.

1. Съгласно Маршрутните разписания 23101 и 23102 София- Храбърско
(Приложение ТС1); разписания 23101 и 23102 София- Хераково
(Приложение ТС2); разписания 23101 София- Златуша (Приложение ТС3) и
разписания 23101 София- Пожарево (Приложение ТС4) от Републиканска
транспортна схема.
2. Съгласно утвърдената общинска транспортна схема (Приложение ТС5)
Срок и място за изпълнение на превозите.
 Срок: 1 годинa;
 Място: гр. София и Община Божурище, Република България

II.

III. Изисквания при изпълнение на превоза:
Превозите се извършват от автобуси, които са одобрени съгласно изискванията
на приложение №12 от Наредба №97 от 2004 година за одобряване типа на нови
моторни превозни средства за превоз на пътници с повече от осем места за сядане,
без мястото на водач, в рамките на относителния дял по ал. 1.

IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Разстояние между населените места по Общинската транспортна схема,
която подлежи на субсидия:
Божурище- Хераково, през Пролеша- 8,5km. Хераково, през ПролешаБожурище – 8,5km- Общ пробег- 17km.
Божурище- Храбърско 15,5km, Храбърско- Божурище- 15,5км- Общ пробег
30km.
Божурище- Храбърско (през Старо Село)- 16,8km, Храбърско- Божурище14,5км- Общ пробег 31,3km;
Храбърско (през Махала Старо Село)- Божурище; Божурище- Храбърско15,5km- Общ пробег 31,8km.
Божурище- Храбърско (през Махала Герен)- 17,5km, Храбърско- Божурище14,5км- Общ пробег 32km;
Божурище- Храбърско (през Махала Белица)- 19,5km, ХрабърскоБожурище- 14,5км- Общ пробег 34km;

7. Божурище- Пожарево 8,8km, Пожарево- Божурище- 8,6км- Общ пробег
17,6km.
8. Божурище- Златуша 15,9km, Златуша- Божурище- 15,9км- Общ пробег
31,8km.
9. Божурище- Делян 20,3km, Делян- Божурище- 20,3км- Общ пробег 40,6km.
V. Обществената поръчка трябва да се извършва съгласно следните поважни нормативни актове уреждащи обществения превоз:
1. ЗАКОН за автомобилните превози;
2. ЗАКОН за движение по пътищата.
3. НАРЕДБА № 33 от 03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на
територията на Република България;
4. Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на
техническата изправност на пътните превозни средства;
5. 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
(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 № 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.
VI. Минимални изисквания към извършването на обществен превоз на
пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска
транспортни схеми съгласно маршрутни разписания:
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.З и ал.6 от Закона за
движение по пътищата. Прегледът се извършва по реда, предвиден в Наредба № 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 предпътен медицински преглед за здравословно състояние и наличие
на алкохол в кръвта, а автобусите - на предпътен технически преглед.
в) При извършване на превози на пътници с автобуси трябва да се спазват
изискванията на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за
регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт.
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