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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 За процедурата по избор на изпълнител на обществена поръчка на стойност по чл. 20, 
ал. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Специализиран автобусен превоз на 
работници и служители на Проучване и добив на нефт и газ АД по маршрут  гр. Плевен – гр. 
Долни Дъбник и обратно – 2018 г.”, чрез събиране на оферти с обява по реда и при условията 
на Глава «Двадесет и шеста» от Закона за обществените поръчки 

 
Описание на предмета на поръчката: „Специализиран автобусен превоз на 

работници и служители на „Проучване и добив на нефт и газ“ АД до и от работното място в гр. 
Долни Дъбник по обходен маршрут  – „гр. Плевен – гр. Долни Дъбник и обратно”, включващо 
следния маршрут:    
 

СУТРИН 
Час на тръгване от гр. Плевен 7:15 часа 
Начален пункт: гр. Плевен – Военно-исторически музей 
Краен пункт: гр. Долни Дъбник - База ПДНГ 
Маршрут: гр. Плевен, Военно-исторически музей – Заведение „Къщата“ – Заведение 

„Пилето“, Телевизионната кула – Обръщало – бл. 313 (ж.к.”Дружба”) – Магазин “Life” – Бул. 
„Христо Ботев“ III – х-л „Балкан“ – Дом на книгата – Битов комбинат – І-ва спирка (ж.к. 
„Сторгозия”) – IІ-ра спирка (ж.к. „Сторгозия”) – ІII-та спирка (ж.к. „Сторгозия”), ЛВТ – с. Ясен – 
Долни Дъбник, База ПДНГ  

 
ВЕЧЕР 
Час на тръгване от гр. Долни Дъбник – 16:40 часа   
Начален пункт: гр. Долни Дъбник, База ПДНГ 
Краен пункт: гр. Плевен - Военно-исторически музей 
Маршрут: Долни Дъбник База ПДНГ - с. Ясен – ІII-та спирка (ж.к. „Сторгозия”), ЛВТ – IІ-

ра спирка (ж.к. „Сторгозия”) – І-ва спирка (ж.к. „Сторгозия”) – Пазар – Битов комбинат– Дом на 
книгата – „Цветан Спасов“ – х-л „Балкан“ – Бул. „Христо Ботев“, паметника – Бул. „Христо 
Ботев“ III – Магазин “Life” – бл. 313 (ж.к.”Дружба”) – Обръщало – Заведение „Пилето“, 
Телевизионната кула – Заведение „Къщата“ – Военно-исторически музей 

 
Количество или обем на поръчката:  
Превоз на работниците и служителите на „Проучване и добив на нефт и газ” АД следва 

да се извършва през работните дни с един автобус с капацитет най-малко 48 (четиридесет и 
осем) седящи места.  

Разстоянието – километритe, изминавани по маршрута от началната точка (начален 
пункт), откъдето тръгва превозното средство до крайната точка (краен пункт) са 26 км. в 
едната посока. 

 
Срок за изпълнение на поръчката: 31.12.2018 г.  
 
Изисквания към Изпълнителя на поръчката:  
Изпълнителят на поръчката следва да притежава валиден лиценз за извършване на 

обществен превоз на пътници, съгласно Наредба № 33 от 03.11.1999 г.  за обществен превоз 
на пътници и товари на територията на Република България или друг документ за извършване 
на международен превоз на пътници на територията на Европейския съюз  - лиценз на 
Общността. 
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Изпълнителят на поръчката следва да разполага с поне едно собствено или наето 

превозно средство (автобус) с капацитет най-малко 48 (четиридесет и осем) седящи места. При 
наето пътно превозно средство (ППС) срокът на договора за наем или лизинг да е най-малко до 
изтичане срока на изпълнение на поръчката.  

ППС за изпълнение на поръчката да са технически изправни и с изправна работеща 
отоплителна, вентилационна и климатична система.  

Изпълнителят на поръчката следва да има сключена задължителна застраховка 
„Злополука” на пътниците в превозните средства, с които ще се изпълнява поръчката. 

 
 
 

Изготвил: Борислав Първанов - Ръководител сектор „Автотранспорт“ в Дирекция „Добив“ 
 


