
 

 

          ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 
 

 

ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 

ПРЕДМЕТ: 

 
„Специализиран превоз на пътници за превозване на учениците до 

16 годишна възраст – 2014-2015 г.” включващ позиции, както 

следва: 

І – ва позиция 

- Направление: гр.Полски Тръмбеш –– с.Обединение - гр.Полски 

Тръмбеш, съгласно приложените маршрутни разписания 

- Предполагаем пътникопоток – 49 ученика; 

ІІ – ра позиция 

Направление: гр.Полски Тръмбеш – с.Каранци – Орловец – 

гр.Полски Тръмбеш, съгласно приложените маршрутни разписания; 

- Предполагаем пътникопоток – 49 ученика. 

ІІІ –та позиция 

Направление: гр.Полски Тръмбеш – с.Стефан Стамболово – 

с.Полски Сеновец – гр.Полски Тръмбеш, съгласно приложените 

маршрутни разписания; 

- Предполагаем пътникопоток – 17 ученика . 
 

СЪГЛАСНО ЧЛ.14, АЛ.4, Т.2  и ЧЛ.101 „А” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПОРЪЧКИ 

И 

РАЗДЕЛ V ”ВЪЗЛАГАНЕ  НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА 

ПОКАНА ПО ГЛАВА ОСМА ”А” ОТ ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  В ОБЩИНА ПОЛСКИ  ТРЪМБЕШ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

2014 година 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

     

 

СЪДЪРЖАНИЕ 
 
 
 

на конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на  обществена 

поръчка чрез публична покана с предмет: „Специализиран превоз на пътници за 

превозване на учениците до 16 годишна възраст – 2014-2015 г.” включващ позиции, 

както следва: 

І – ва позиция 

Направление: гр.Полски Тръмбеш –– с.Обединение - гр.Полски Тръмбеш, 

съгласно приложените маршрутни разписания 

- Предполагаем пътникопоток – 49 ученика; 

ІІ – ра позиция 

Направление: гр.Полски Тръмбеш – с.Каранци – Орловец – гр.Полски Тръмбеш, 

съгласно приложените маршрутни разписания; 

- Предполагаем пътникопоток – 49 ученика. 

ІІІ –та позиция 

Направление: гр.Полски Тръмбеш – с.Стефан Стамболово – с.Полски Сеновец 

– гр.Полски Тръмбеш, съгласно приложените маршрутни разписания; 

- Предполагаем пътникопоток – 17 ученика . 

 

1. Публична покана; 

2. Методика за определяне на комплексната оценка;  

3. Техническа спецификация; 

4. Техническо предложение; 

5. Ценово предложение; 

6. Договор - проект; 

7. Маршрутни разписания; 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

До заинтересованите лица  

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

 

Община П. ТРЪМБЕШ, гр. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ул. „Черно море” №4, 
кмет на община Георги Александров Чакъров, Република България  

Адрес на профила на купувача: 

http://www.trambesh.eu/profil_na_kupuvacha/profil_na_kupuvacha.html 

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 
Услуга 

 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

 „Специализиран превоз на пътници за превозване на учениците до 16 годишна възраст 

– 2014-2015 г.” включващ позиции, както следва: 

І – ва позиция 

Направление: гр.Полски Тръмбеш –– с.Обединение - гр.Полски Тръмбеш, съгласно 

приложените маршрутни разписания- Предполагаем пътникопоток – 49 ученика; 

ІІ – ра позиция  

Направление: гр.Полски Тръмбеш – с.Каранци – Орловец – гр.Полски Тръмбеш, 

съгласно приложените маршрутни разписания; 

- Предполагаем пътникопоток – 49 ученика. 

ІІІ –та позиция 

Направление: гр.Полски Тръмбеш – с.Стефан Стамболово – с.Полски Сеновец – 

гр.Полски Тръмбеш, съгласно приложените маршрутни разписания;- Предполагаем 

пътникопоток – 17 ученика . 

 
Превозът се изпълнява в учебни дни до и от  СОУ „Цанко Церковски", гр. Полски 

Тръмбеш с два автомобила над 22 места за позиция І и ІІ и един автомобил до 22 места по ІІІ 
позиция. Участникът трябва да осигури необходимия брой  седящи места по І, ІІ – по  49 броя, 
а за позиция ІІІ позиция 17 броя на превозваните ученици.  
 

 

 
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

60130000 

Описание:  
Специализирани услуги за пътен превоз на пътници  

 

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

Предвиденият от Възложителя максимален бюджет за изпълнението на поръчката е в размер 

до 39 200,00 лева без ДДС лв. Цената на километър общ пробег да не надвишава стойността 

на пределните разходи на единица пробег, определени с Наредба № 2 от 31 март 2006 г 
  - превоз с автомобили над 22 места – 1,65 лв/км общ пробег с ДДС; 

http://www.trambesh.eu/profil_na_kupuvacha/profil_na_kupuvacha.html


 

  - превоз с автомобили до 22 места – 1,10 лв/км общ пробег с ДДС; 

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 
39 200,00  лв без ДДС BGN 

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Община Полски Тръмбеш 

 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Всеки участник подава оферта за всички обособени позиции. 

Участник в избора за изпълнител на ОП може да бъде всяко българско или чуждестранно 

физическо или юридическо лице, както и техни обединения. В настоящия избор могат да 

участват лица по чл.2  от Наредба №33 от 3 ноември 1999 година за обществен превоз на 
пътници и товари на територията на Република България. Лицата по чл.2 от Наредба №33 от 3 

ноември 1999 година участващи като участници за изпълнение на настоящата поръчка следва 

да притежават превозни средства осигуряващи нормалното превозване на пътникопотока 

посочен в описанието на настоящата публична покана. 

В избора за изпълнител на  ОП не може да участва  участник, при който са налице 
обстоятелствата по чл.47, ал. 1 и 5 от Закона за обществените поръчки. 

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 

Възложителя условия. Офертата следва да отговаря на изискванията и указанията на 

Възложителя, и да бъде оформена по приложените към документацията образци. 

Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са 
задължителни за участниците. Предложенията на участник трябва да бъдат напълно 

съобразени с тези образци. 

Участник трябва да определи срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-

кратък от 60 календарни дни от датата на подаването на офертата. 
       Определеният за изпълнител участник при подписване на договора, трябва да представи 
гаранция за изпълнение в размер на 2 % от офертната стойност. Гаранцията се представя в 
една от следните форми: парична сума или банкова гаранция. Когато гаранцията за 
изпълнение е парична сума се внася по набирателна сметка на Община Полски Тръмбеш при 
Централна кооперативна банка - клон Полски Тръмбеш: IBAN: BG 08 СЕСВ 97903310223300, 
BIC: CECBBGSF. 

Гаранцията за изпълнение се освобождава след окончателното приключване на 
изпълнението на договора. 

Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през който 
средствата законно са престояли при него. 

 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

най-ниска цена, съгласно приложената методика 

 
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

12/08/2014  17:00 на адрес 5180 гр. Полски Тръмбеш, ул. «Черно море» № 4, етаж 3, стая 306  

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

НЕ 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Документация за участие може да бъде изтеглена от интернет сайта на общината. Адреса на 

интернет сайта е посочен в раздел І.1) от настоящата покана. Документация може да се тегли 

до 12.08.2014 г.  
Публично отваряне на офертите 13.08.2014г. от 10.00 часа - Заседателната зала на Общината. 

 

 



 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

12/08/2014 

                                                           КМЕТ НА ОБЩИНА 

                                                                       ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ: 

                               /ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ/ 
 
 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА. 

Класирането на офертите се извършва по следната методика,   

  1. Ценова част – (100%) –  Ц = Ц1 + Ц2 , където:  

  Ц1 - Единична цена превоз с автомобили над 22 места – 60%, 

  Ц2 - Единична цена превоз с автомобили до 22 места    - 40%; 

   

   

където: 

Ц1 мин.лв  

Ц1 = ——————— х 60%,  където 

Ц1 канд.лв. 

Ц1 мин.лв е най-ниското предложение по критерия Единична цена превоз с автомобили над 22 

места, Ц1 канд.лв.- предложението на оценявания кандидат по същия критерий, а 60% е 

коефициент на тежест  

Ц2 мин.лв  

Ц2 = ——————— х 40%,  където 

Ц2 канд.лв. 

Ц2 мин.лв е най-ниското предложение по критерия “Единична цена на превоз с автомобили 

до 22 места”, Ц2 канд.лв.- предложението на оценявания кандидат по същия критерий, а 40% е 

коефициент на тежест; 

Максималната оценка, която може да бъде получена е 100 процента.  

Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на 

първо място се класира офертата с най-висока оценка. 

 При равен брой точки се извършва жребий между участниците получили равен брой точки.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Обект на настоящата обществена поръчка е „УСЛУГА” по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от 

ЗОП с наименование: „Специализиран превоз на пътници за превозване на учениците до 

16 годишна възраст – 2014-2015 г.” включващ позиции, както следва: 

І – ва позиция Направление: гр.Полски Тръмбеш –– с.Обединение - гр.Полски Тръмбеш, 

съгласно приложените маршрутни разписания - Предполагаем пътникопоток – 49 

ученика; 

ІІ – ра позиция Направление: гр.Полски Тръмбеш – с.Каранци – Орловец – гр.Полски 

Тръмбеш, съгласно приложените маршрутни разписания;- Предполагаем пътникопоток 

– 49 ученика. 

ІІІ –та позицияНаправление: гр.Полски Тръмбеш – с.Стефан Стамболово – с.Полски 

Сеновец – гр.Полски Тръмбеш, съгласно приложените маршрутни разписания;- 

Предполагаем пътникопоток – 17 ученика . 

  

 Всеки участник подава оферта за всички обособени позиции. 

Целта на ностоящия избор е осигуряване на специализиран превоз на ученици до 16г., 

посещаващи СОУ”Ц.Церковски”, подлежащи на задължително обучение през учебната 

2014г.-2015г. на територията на община Полски Тръмбеш, по обособени маршрути и по 
заверени учебни програми за учебния процес.  

По време на ваканциите и неучебните дни не се осъществяват превози.  

Превозът на ученици да се извършва в почистени и добре проветрени автобуси при 

спазване на всички санитарни и хигиенни изисквания.  

През зимния сезон следва превозните средства да се отопляват,  а през летния при 
необходимост да се охлаждат. Превозните средства, с които ще се извършва услугата, следва 

да разполагат с необходимия брой места в зависимост от броя на пътуващите ученици.  

Съгласно разпоредбата на чл.78 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), при 

извършване на превози на пътници с автобуси трябва да се спазват изискванията на: 

•Регламент (ЕО) № 561 /2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на 
някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт; 

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

данните за движението при автомобилен транспорт.  

 Минималната възраст на водачите, осъществяващи превози на пътници, трябва да 

бъде 21 години, както е предвидено в чл.87 от ЗАвП.   
Лицата, извършващи автомобилни превози на пътници, трябва да изготвят график за 

работата на водачите и работен дневник, както е предвидено в чл.88 от ЗАвП.  

Преди началото на всеки работен ден водачите на автобуси следва да преминат на 

предпътен медицински преглед за здравословно състояние и наличие на алкохол в кръвта, а 

автобусите – на предпътен технически преглед.  
Оборудването с устройства за ограничаване на скоростта на автобусите трябва да бъде 

съобразено с изискванията на чл.89д, ал.3 от ЗАвП. 

 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 № 32 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 – приложение № 6Б от Наредбата. ІV.  

За всяка обособена позиция участникът трябва да разполага с минимум 1 /едно/ 
регистрирано и технически изправно пътно превозно средство за специализиран превоз на 

ученици със съответно изискуем брой седящи места. 

 Срокът на действие на договора е до 15.06.2015 г. /петнадесети юни две хиляди и 

петнадесета година/. 

 Изпълнителят е длъжен да осигури наличност и съответно да предостави на водача за 
представяне при поискване на контролните органи и/или от възложителя следните документи:  

 Свидетелство за управление на МПС от съответната категория, с което се изпълнява 
поръчката. 

 Свидетелство за регистрация на МПС, което управлява в изпълнение на поръчката. 

 Документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ за МПС, което управлява в 
изпълнение на поръчката, и документ за сключена застраховка „Злополука на пътниците“. 

 Удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници на територията на Република 
България (при превози с лиценз на Общността се изисква заверено копие от лиценза). 

 Удостоверение за техническа изправност, част I, буква А и част II и знак за периодичен 
преглед за проверка на техническата изправност на ППС, което използва за изпълнение на 

поръчката. 

 Попълнен пътен лист по образец съгласно приложение № 11 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. 

 Разписание за специализиран превоз, съгласувано с началника на съответния областен 
отдел „Контролна дейност – ДАИ“. 

 Карта за квалификация на водача, издадена по реда на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона 
за автомобилните превози. 

 Удостоверение по чл. 62а, ал. 2 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. 

 Удостоверение за психологическа годност. 
  Нормативни изисквания: Изпълнението на поръчката следва да се осъществи в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя при спазване на изискванията на нормативните 
актове на Република България и на Европейската общност, в това число: Закона за 

автомобилните превози, Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и 

товари на територията на Република България, издадена от министъра на транспорта, Наредба 

№ 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 

осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, Регламент 
(ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на съвета от 15 март 2006 г., Регламент (ЕИО) 

№3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 година, Наредба № Н-32 от 16.12.2012 г. за 

периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства 

на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 

Спецификация по обособени позиции/маршрути/направления: 
 

№ 
по 

ред 

 

Обособена позиция 
(направление /маршрут) 

 

Дневен 
пробег в 

км. 

Брой 
курсове за 

ден 

Прогнозен 
брой учебни 

дни 

Изисквания  към  
броя места в 

превозните 

средства 

 
1. 

Обособена позиция 1 - 
гр.Полски Тръмбеш –– с.Обединение 

- гр.Полски Тръмбеш 

 
64 

 
2 

 
180 

 
49 

 

2. 

Обособена позиция 2 - 
гр.Полски Тръмбеш – с.Каранци – 

Орловец – гр.Полски Тръмбеш 

 

52 

 

2 

 

180 

 

49 



 

 

3. 

Обособена позиция 3 – 
гр.Полски Тръмбеш – с.Стефан 

Стамболово – с.Полски Сеновец – 
гр.Полски Тръмбеш, 

 

60 

 

2 

 

180 

 

17 

 
Изготвил:  

Милен Вълчев- старши специалист „РП и ИО” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Съгласувал: 

Гл.Счетоводител................./Сн.Стефанова 

Юрист................/............................../ 

 
 

ДОГОВОР №…………… 
 

         Днес  …………………….. между Община Полски Тръмбеш,със седалище и адрес на 
управление: гр. Полски Тръмбеш, ул. “Черно море” № 4, представлявана от Георги 
Александров Чакъров – Кмет и Снежанка Тодорова Стефанова - главен счетоводител, 
наричани по-долу за краткост "ВЪЗЛОЖИТЕЛ"     

и „…………………………………………….……” , със седалище и адрес на управление: 
………………………………………………………………………………….. представляван от 
………………………………………………., на длъжност  ..................................., 
ЕИК…………………………., наричан по-долу за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ", на основание 
чл.280 от ЗЗД и Заповед № СА-03-04-738/22.08.2013 г. на Кмета на Общината се сключи 
договор за следното: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 
Чл.1/1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извърши 

„Специализиран превоз на пътници за превозване на учениците до 16 годишна възраст – 

2014-2015 г.” включващ позиции, както следва: 

І – ва позиция- Направление: гр.Полски Тръмбеш –– с.Обединение - гр.Полски Тръмбеш, 

съгласно приложените маршрутни разписания- Предполагаем пътникопоток – 49 

ученика; 

ІІ – ра позиция-Направление: гр.Полски Тръмбеш – с.Каранци – Орловец – гр.Полски 

Тръмбеш, съгласно приложените маршрутни разписания;- Предполагаем пътникопоток 

– 49 ученика. 

ІІІ –та позиция-Направление: гр.Полски Тръмбеш – с.Стефан Стамболово – с.Полски 

Сеновец – гр.Полски Тръмбеш, съгласно приложените маршрутни разписания;- 

Предполагаем пътникопоток – 17 ученика . 

/2/ Транспортните услуги по настоящия договор се осъществяват в учебните дни 
през учебната 2014г.-2015г. 

/3/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни дейностите, предмет на договора, в съответствие 
с изискванията на действащото в Република България законодателство, в това число Закона за 
автомобилните превози, Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и 
товари на територията на Република България, издадена от министъра на транспорта, Наредба 
№ 2 от 31 март 2006 г. 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 останалите законови и 
подзаконови нормативни актове, регулиращи предоставянето на услугите по настоящия 
договор. 

/4/ Превозът се извършва по определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съвместно с 
училищното ръководство маршрутни разписания и съгласувано с Общината, което е 
неразделна част от настоящия договор. 

/5/ При промяна организацията на учебния процес от страна на МОМН при 
необходимост Възложителят си запазва правото  да променя маршрутното разписание 
съобразно изискванията на МОМН. 

 
II. СРОКОВЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.2. Дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по този договор започва от 15.09.2014г. до 
15.06.2015 г.  



 

 
III. ЦЕНА НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 
Чл.3. Цената на специализирания превоз по чл.1, ал.1 от настоящия Договор се 

определя, както следва: 
Цената на километър общ пробег: 

- за превоз с автомобили над 22 места – ………… лв/……………………./с ДДС. 
- за превоз с автомобили до 22 места – ………… лв/……………………./с ДДС. 

 
 

Чл.4. Дължимите плащания се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  ежемесечно по банков 
път по разплащателната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въз основа на справка /Приложение №1/, 
подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ и фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не 
по-късно от 15 дни от представянето им. 
 
Разплащателна сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 
IBAN:  ……………………………. 
BIC: ………………………. 
Банка: ………………………………………………… 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

/1/Да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорни задължения 

чрез определен от него служител, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да 
не нарушава оперативната му самостоятелност. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изпълнение 

на това му правомощие са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на 

правила и нормативи или водят до съществено отклонение от предмета на настоящия договор. 

/2/Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените работи в срок и без отклонения 

от договореното. 
/3/Да извършва проверки на място и следи процеса на изпълнение. 

/4/Да получи качествено и в срок изпълнение на услугите, предмет на настоящия договор. 

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

/1/Преди стартиране на изпълнението на настоящия договор да предостави на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ списък на пътуващите ученици. 
/2/Да информира своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за евентуални промени в разписанието, 

спирките и началния час на тръгване на пътните превозни средства. 

/3/Да осигури необходимите условия и други документи и информация за работа на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да му оказва пълно съдействие при изпълнението на услугата. 

/4/Да съдейства своевременно за изпълнението на договорените работи, доколкото за 
преодоляване на възникнали затруднения се изискват действия от неговата компетентност.  

/5/При запитване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да разяснява въпросите, свързани с извършването на 

услугите по този договор, в рамките на до 2 /два/ работни  дни. 

/6/Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникване на непредвидени 

обстоятелства, които могат да доведат до спиране на изпълнението на възложената работа. 
/7/Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поне 24 /двадесет и четири/ часа предварително 

за евентуални промени в условията на превоза. 

/8/Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение в предвидените в 

настоящия договор срокове. 

/9/Да освободи гаранцията за изпълнение при условията на настоящия договор. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

/1/Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие, документи и информация, необходими му за 

качественото извършване на дейностите, предмет на настоящия договор. 



 

/2/Да получи уговореното възнаграждение по реда, в сроковете и при условията, посочени 

в настоящия договор. 

Чл.8.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
/1/Да извърши възложените услуги по специализиран превоз на ученици през учебната 

2014/2015 година, предмет на настоящия договор, качествено и в срок в съответствие с 

Техническото задание, приетата Оферта утвърденото Маршрутно Разписание, които са 

неразделна част от този договор, като осигури квалифициран персонал за изпълнението им в 

съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при съобразяване със спецификите на 
възложената дейност и при спазване на всички установени изисквания, правила и нормативни 

актове. 

/2/В  срок до 15.09.2014г ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е необходимо да представи списък на 

персонала, ангажиран за осъществяване на възложените услуги по специализиран превоз на 

ученици през учебната 2014/2015 година, и имената на свой служител, който ще осъществява 
ръководството и ще координира дейността по изпълнение на договора. изпълнителят отговаря 

изцяло за работата на своите служители и водачите на пътни превозни средства, ангажирани с 

осъществяването на дейностите, предмет на договора. 

/3/Да извърши безопасно и своевременно извозване на учениците при спазване на  

разписанието, маршрута  и броя курсове съгласно Техническото задание и  Маршрутното 
Разписанието, които са неразделна част от този договор. 

/4/Да използва технически изправни, почистени, осветени, отоплени, в отлично състояние 

и отговарящи на хигиенните норми автобуси, с регистриран брой седящи. 

/5/Да осигури резервен автобус, в случай че редовният се повреди, като не допуска 

закъснение на учениците. 
/6/Да спазва правилата по безопасност на движението, охрана на труда, да осигури пълна 

безопасност на експлоатация на моторните превозни средства, както и да осигури безопасност 

на учениците. 

/7/Да сключи застраховки „Гражданска отговорност” за всяко МПС, с което се извършват 

превози по договора, както и „Злополука на пътниците“. 
/8/Да осигури налични във всяко превозно средство при извършване на превози и да 

предостави при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или контролните органи документите 

съгласно чл.66 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. 

/9/Незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички установени от него факти, които 
биха могли по какъвто и да било начин да повлияят на изпълнението на договора. 

/10/Да изпълнява указанията на упълномощените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица, които не 

нарушават оперативната му самостоятелност, възможно е да бъдат изпълнени и не 

противоречат на настоящия договор и на закона. 
/11/Да присъства на всички срещи, свързани с обсъждане, разглеждане и приемане на 

предоставените от него услуги в изпълнение на дейностите по настоящия договор. 

/12/Да дава разяснения по изпълнението на поръчката при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Разясненията се дават незабавно при постъпване на питане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а при 

невъзможност за моментален отговор - в 1-дневен срок от постъпване на искането за 
разяснение до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

/13/ В 1-дневен срок от получаване на забележки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или други 

компетентни органи във връзка със специализирания превоз на ученици да отстрани за своя 

сметка непълнотите и недостатъците в изпълнението. 

/14/ Да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението 

на договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от 
съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

/15/ Да води и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробна финансова, техническа и друга 

икономическа документация, свързана с изпълнение на възложените работи, предмет на 

настоящия договор. 



 

/16/ Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по 

всяко приемливо време до документацията, свързана с изпълнените услуги, за извършване на 

проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това. 
/17/ Да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на 

установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички 

неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви. 

/18/ Да спазва изискванията на законодателството на Република България и на 

Европейската общност във връзка с осъществяване на услугите по настоящия договор. 
Чл.9. Изпълнителят се задължава своевременно да осигурява всички задължителни 
застраховки на пътниците, на водачите и МПС. 
 
Чл.10. При настъпване на техническа повреда или друга причина, довела до невъзможност за 
изпълнение на превоза по съгласуваното разписание, превозвачът се задължава да обезпечи 
нормалното извършване на превоза. 

 

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЯНА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.11. Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят, с изключение в 

случаите по чл.43 от ЗОП при следните обстоятелства : 
 /1/частична замяна на дейности от предмета на поръчката за услуга, когато това е в интерес 

на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора; 

 /2/при намаляване на договорените цени в интерес на възложителя. 

 
Чл.12. Действието на този договор се прекратява: 

/1/С изпълнение и предаване на договорената работа. 

/2/По взаимно съгласие между страните, изразено в писмен вид. 

/3/При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, за 

което обстоятелство страните си дължат надлежно уведомяване в 5-дневен срок от настъпване 
на обективната невъзможност, която следва да се докаже от страната, твърдяща, че такава 

невъзможност е налице. 

/4/С 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна при виновно 

неизпълнение на съответните задължения по раздел ІV и V от настоящия договор. 

/5/С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при системно констатирано 

некоректно, респективно забавено изпълнение /за три или повече учебни дни през срока 

на действие на договора/. 

/6/При настъпване на съществени промени във финансирането на обществената поръчка, 

предмет на настоящия договор, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е 

могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата. 

/7/С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при установени от Държавен контролен 

орган груби нарушения на нормативната уредба. 

/8/При неподновяване или отнемане на лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 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 или съответното еквивалентно 

разрешително. 

     Чл.13 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време до завършване и предаване на поръчката в 

съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки да се откаже от договора и 
да прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

стойността на извършените до момента на отказа работи. 

VII. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ. 

 

Чл.14. При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна 
дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на българското гражданско 

и търговско законодателство. 



 

Чл.15. При неизпълнение на задълженията си по договора, Изпълнителят дължи на 
Възложителя неустойка в размер на 100 лв. без ДДС за всеки неизпълнен курс. 

Чл.16. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е в забава в дължимите плащания, същият 
дължи неустойка в размер на 0.5% /нула цяло и пет десети на сто/ от дължимите суми за всеки 

просрочен ден, но не повече от 20% /двадесет на сто/ от стойността на дължимите суми общо. 

Чл.17. /1/  При прекратяване на договора по чл.12, ал.1, ал.2, ал 3 страните не си 

дължат неустойки. 

/2/  При прекратяване на договора по чл.12, ал.4 виновната страна дължи неустойка в 
размер на 20% /двадесет на сто/ от максимално допустимата стойност по договора . 

/3/ При прекратяване на договора по чл.12, ал.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% /двадесет на сто/ от от максимално допустимата 

стойност по договора . 

  /4/  При прекратяване на договора по чл.12, ал.6 или 7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% /двадесет на сто/ от от максимално допустимата 

стойност по договора . 

/5/  При прекратяване на договора по чл.12, ал.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви, 

неустойки и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а само извършените и неразплатени 

дейности, доказани със съответните документи и фактури. 
Чл.18. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и/или 

като резултат от нискокачествено изпълнение на дейностите по договора и неспазване на 

условията на настоящия договор, ще бъдат възстановени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VIIІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. 

 
Чл.19 /1/  Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди 

и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила. 

/2/  В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е 

била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

/3/  Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, 

както и да уведоми писмено другата страна незабавно след настъпването на непреодолимата 

сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

/4/  Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с 

тях насрещни задължения се спира. 

ІХ. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА. 

 

Чл.20. /1/  Ежемесечното приемане на извършените услуги по превоз на ученици се 

извършва въз основа на справка за извършения  специализиран превоз за конкретния месец  - 

образец 1 , неразделна част от настоящия договор. 
 

Х. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

 
Чл.21. /1/  Гаранцията за добро изпълнение на договорените работи е в размер на 2% 

/два процента от максимално допустимата стойност па договора без ДДС,  съставляваща сума 
в размер на 784.00 /словом седемстотин осемдесет и четири/ лева. 

/2/  Гаранцията по предходната алинея е представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата 

на банкова/парична гаранция.  

 /3/  При качествено, точно и съобразено с клаузите на настоящия договор изпълнение 

гаранцията се освобождава в срок до 30 дни след изпълнението на договора. 
/4/  В случай на забавено, некачествено, непълно или лошо изпълнение на договора или 

конкретни дейности по него ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията до 

максималния й размер. 

/5/  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на 

неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от 



 

компетентния съд. 
 

ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 

 
Чл.22. Промяна в адреса или банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва по 

силата на уведомително писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.23. /1/  В случай на предявени претенции, възникнали противоречия или спорове по 

или във връзка с настоящия договор, или неговото нарушаване, се прилага следната 

процедура за уреждането им: 
/2/   Засегнатата страна се задължава незабавно да уведоми писмено другата страна за 

естеството на предявяваната претенция, възникнало противоречие или спор, не по-късно от 

седем дни от момента на възникването. 

/3/ При получаване на уведомлението по предходната точка, представителите на страните 

се задължават да започнат консултации с цел постигане разрешение на претенцията, 
възникналото противоречие или спор, по взаимно съгласие, без да се стига до прекъсване в 

хода на изпълнението на дейностите. 

   Чл.24. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или 

във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия, относно 

действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както 
и за всички въпроси неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско 

право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на 

съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд. 

  Чл.25. Нищожността на никоя клауза от настоящия договор, която бъде обявена за 

противоречаща на приложимия закон, няма да направи невалидна никоя друга негова клауза 
или договора като цяло. 

 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра – по един за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
ХII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§1.  Адреси за кореспонденция на страните са: 
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - адреса на седалището му, посочен в този договор  
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- …………………………………………………………………. 
 

Съгласувано с юрист: 

/…………………./ 
 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ИЗПЪЛНИТЕЛ : 
 

Главен счетоводител:       …………………. /……………………/ 

/Сн.Стефанова/ 

     
 

КМЕТ:                   ………………… 

/Г.Чакъров/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
 

 

 

ДО 

ОБЩИНА  
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

 

 

СПРАВКА 
ЗА ИЗВЪРШЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ 

ЗА МЕСЕЦ......................................... 

 

 

№ по ред Направление Брой 

учебни 

дни 

Км на ден Всичко 

км. 

Цена на 

км. 

Обща 

стойност 

       

       

       

       

       

       

       

       

 ВСИЧКО:      

 

 
СЛОВОМ:.......................................................................................................................... 

 

 

 

 
СЧЕТОВОДИТЕЛ:..............................                        УПРАВИТЕЛ:................................... 

                                 /подпис/                                                              /подпис и печат/ 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

СЪГЛАСУВАЛ:         
КМЕТ НА ОБЩИНА - 
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ: 

/Георги Чакъров/ 
 

 
 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ 

 
За извършване на специализиран превоз на пътници по договор от  

……………………. 2014г.  
със срок на действие от 15.09.2014г. до 15.06.2015г. 

 
 

МАРШРУТ: гр.Полски Тръмбеш  – с.Обединение 
Изпълнява се всеки учебен ден за периода 15.09.2014 – 15.06.2015г. 

 
 
 

Разстояни
е, 

км. 

Час, минути Маршрут                          Час, минути 

Прист. Прест. Тръгв
а 

Прист. Прест. Тръгв
а 

   7.05 СОУ “Цанко 
Церковски”- 

Полски Тръмбеш 

7,40   

16 7.21   Обединение   7.24 

 
 Обща дължина 32км. 
 Общо време за пътуване 35 мин. 
 Общо време за движение 32 мин. 
 Средна съобщителна скорост 45км/ч. 
 Средна техническа скорост 49 км/ч. 
 

І. Съгласувано с областния отдел "Контролна дейност - ДАИ" – 
 
 
.............................................................. 

 (подпис, печат) 
 

ІІ. Настоящото разписание се изпълнява по договор за специализиран превоз 
№ ….…../ …………….. г., сключен между: 
………………………………………………………. 

 
 
 

Превозвач:       Клиент: 
 
 
 

..........................................     ..........................................  
(фирма, подпис и печат)     (наименование, подпис и 

печат) 
 

 



 

СЪГЛАСУВАЛ:         
КМЕТ НА ОБЩИНА - 
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ: 

/Георги Чакъров/ 
 
 

 
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ 

 
За извършване на специализиран превоз на пътници по договор от  

……………………………. 2014г.  
със срок на действие от 15.09.2014г. до 15.06.2015г. 

 
МАРШРУТ: гр.Полски Тръмбеш  – с.Обединение 

Изпълнява се всеки учебен ден за периода 15.09.2014 – 15.06.2015г 
 

Разстояни
е, 

км. 

Час, минути Маршрут                          Час, минути 

Прист. Прест. Тръгв
а 

Прист. Прест. Тръгв
а 

   17.00 СОУ “Цанко 
Церковски”- 

Полски Тръмбеш 

17.35   

16 17.16   Обединение   17.19 

    
 
 Обща дължина32 км. 
 Общо време за пътуване  35мин. 
 Общо време за движение 32 мин. 
 Средна съобщителна скорост  45 км/ч. 
 Средна техническа скорост 49 км/ч. 
 

І. Съгласувано с областния отдел "Контролна дейност - ДАИ" – 
 
.............................................................. 

 (подпис, печат) 
 

ІІ. Настоящото разписание се изпълнява по договор за специализиран превоз 
№ ….…../ …………….. г., сключен между: 
………………………………………………………. 

 
 
 

Превозвач:       Клиент: 
 
 
 

..........................................     ..........................................  
(фирма, подпис и печат)     (наименование, подпис и 

печат) 
 

 
 
 
 



 

СЪГЛАСУВАЛ:         
КМЕТ НА ОБЩИНА - 
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ: 

/ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ/ 
 
 

 
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ 

 
За извършване на специализиран превоз на пътници по договор от  

…………………….. 2014г.  
със срок на действие от 15.09.2014г. до 15.06.2015г. 

 
МАРШРУТ: гр.Полски Тръмбеш  – с.Стефан Стамболово 

Изпълнява се всеки учебен ден за периода 15.09.2014 – 15.06.2015г. 
 
 

Разстояние
, 

Км. 

Час, минути Маршрут                          Час, минути 

Прист. Прест. Тръгв
а 

Прис
т. 

Прест. Тръгв
а 

   6.55 СОУ “Цанко 
Церковски” 

7.40   

10    Полски Сеновец 7.26 1 7.27 

5 7.15   Ст.Стамболово   7.19 

 
 
 Обща дължина 30 км. 
 Общо време за пътуване 45 мин. 
 Общо време за движение 40  мин. 
 Средна съобщителна скорост  40 км/ч. 
 Средна техническа скорост  45 км/ч. 
 

І. Съгласувано с областния отдел "Контролна дейност - ДАИ" – 
 
 
.............................................................. 

 (подпис, печат) 
 

ІІ. Настоящото разписание се изпълнява по договор за специализиран превоз 
№ ….…../ …………….. г., сключен между: 
………………………………………………………. 

 
 
 

Превозвач:       Клиент: 
 
 

..........................................     ..........................................  
(фирма, подпис и печат)     (наименование, подпис и 

печат) 
 

 
  
 



 

СЪГЛАСУВАЛ:         
КМЕТ НА ОБЩИНА - 
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ: 

/ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ/ 
 

 

 
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ 

 
За извършване на специализиран превоз на пътници по договор от  

…………………. 2014г.  
със срок на действие от 15.09.2014г. до 15.06.2015г. 

 
 

МАРШРУТ: гр.Полски Тръмбеш  – с.Стефан Стамболово 
Изпълнява се всеки учебен ден за периода 15.09.2014 – 15.06.2015г. 

 
 

Разстояние
, 

Км. 

Час, минути Маршрут                          Час, минути 

Прист. Прест. Тръгв
а 

Прис
т. 

Прес
т. 

Тръгв
а 

   17.00 СОУ “Цанко Церковски” 17.45   

10 17.13 1 17.14 Полски Сеновец    

5 17.21   Ст.Стамболово   17.25 

    
 
 Обща дължина 30 км. 
 Общо време за пътуване 45 мин. 
 Общо време за движение 40 мин. 
 Средна съобщителна скорост 40 км/ч. 
 Средна техническа скорост  45 км/ч. 
 

І. Съгласувано с областния отдел "Контролна дейност - ДАИ" – 
 
 
.............................................................. 

 (подпис, печат) 
 

ІІ. Настоящото разписание се изпълнява по договор за специализиран превоз 
№ ….…../ …………….. г., сключен между: 
………………………………………………………. 

 
 

Превозвач:       Клиент: 
 
 

..........................................     ..........................................  
(фирма, подпис и печат)     (наименование, подпис и 

печат) 
 
 
 
 
 



 

СЪГЛАСУВАЛ:         
КМЕТ НА ОБЩИНА - 
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ: 

/ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ/ 
 
 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ 

 
За извършване на специализиран превоз на пътници по договор от  

…………………….. 2014г.  
със срок на действие от 15.09.2014г. до 15.06.2015г. 

 
 

МАРШРУТ: гр.Полски Тръмбеш  – с.Орловец 
Изпълнява се всеки учебен ден за периода 15.09.2014 – 15.06.2015г. 

 

Разстояни
е, 

км. 

Час, минути Маршрут                          Час, минути 

Прист. Прест. Тръгв
а 

Прист. Прест. Тръгв
а 

   7.05 СОУ “Цанко 
Церковски”- 

Полски Тръмбеш 

7.40   

6    Каранци 7.30 2 7.32 

7 7.20   Орловец   7.23 

 
 
 Обща дължина 26 км. 
 Общо време за пътуване 35 мин. 
 Общо време за движение 31 мин. 
 Средна съобщителна скорост 45 км/ч. 
 Средна техническа скорост 50 км/ч. 
 

І. Съгласувано с областния отдел "Контролна дейност - ДАИ" – 
 
 
.............................................................. 

 (подпис, печат) 
 

ІІ. Настоящото разписание се изпълнява по договор за специализиран превоз 
№ ….…../ …………….. г., сключен между: 
………………………………………………………. 

 
 

Превозвач:       Клиент: 
 
 
 

..........................................     ..........................................  
(фирма, подпис и печат)     (наименование, подпис и 

печат) 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
СЪГЛАСУВАЛ:         
КМЕТ НА ОБЩИНА - 
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ: 

/ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ/ 
 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ 

 
За извършване на специализиран превоз на пътници по договор от  

…………………. 2014г.  
със срок на действие от 15.09.2014г. до 15.06.2015г. 

 
 

МАРШРУТ: гр.Полски Тръмбеш  – с.Орловец 
Изпълнява се всеки учебен ден за периода 15.09.2014 – 15.06.2015г. 

 
 

Разстояни
е, 

км. 

Час, минути Маршрут                          Час, минути 

Прист. Прест. Тръгв
а 

Прист. Прест. Тръгв
а 

   17.00 СОУ “Цанко 
Церковски”- 

Полски Тръмбеш 

17.35   

6 17.08 2 17.10 Каранци    

7 17.17   Орловец   17.20 

    
 
 Обща дължина 26 км. 
 Общо време за пътуване 35 мин. 
 Общо време за движение 30 мин. 
 Средна съобщителна скорост 45 км/ч. 
 Средна техническа скорост 52 км/ч. 
 

І. Съгласувано с областния отдел "Контролна дейност - ДАИ" – 
 
.............................................................. 

 (подпис, печат) 
 

ІІ. Настоящото разписание се изпълнява по договор за специализиран превоз 
№ ….…../ …………….. г., сключен между: 
………………………………………………………. 

 
 

Превозвач:       Клиент: 
 

..........................................     ..........................................  
(фирма, подпис и печат)     (наименование, подпис и 

печат) 


