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ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРИСОВАНИ 

  
 

 ОТНОСНО: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на обществен превоз на пътници по 

автобусни линии от областната транспортна схема – квота на община Хисаря и от 

общинската транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания”   

 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки Ви предоставаме 

следните разяснения по постъпил въпрос във връзка с провеждането на открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен 

превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема – квота 

на община Хисаря и от общинската транспортна схема, съгласно утвърдени 

маршрутни разписания”, с уникален номер на поръчката в регистъра на 

обществените поръчки в АОП: 00188-2015-0001  

 

ВЪПРОС № 1 

Съгласно документацията за горепосочената обществена поръчка в Раздел VI - 

4.2. Участникът трябва да разполага с минимум 9 броя основни и 3 резервни  автобуса. 

За превоз по определените курсове за лица с трудна подвижност  са необходими  3/три/ 

автобуса от клас А и Б специално оборудвани  и  6 /шест/ автобуса за превоз по 

основните курсове . От тях   от  клас І или ІІ и А - два   и  от класове ІІ или ІІІ или В – 

седем или общо 9.  Процентно съотношение  на резервните автобуси към общия брой е 

минимум 22 %. . 

  Участникът трябва да извършва превозите по автобусните линии по всички 

направления с автобуси, които  да отговарят на изискванията за техническа изправност, 

посочени в наредбата по чл. 147, ал. 1 от Закона за движение по пътищата и раздел ІІІ, 

глава трета от 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, 

както следват: 

-  по направление № 1 – М2 и/или М3, клас ІІ, ІІІ или В, 4+1 резервен; 

- по направление   № 2 – М2 и/или М3, клас ІІ, ІІІ или В,  1+1 резервен;  

- по направление   № 3 – М2 и/или М3, клас  І, ІІ,  или А,  1+1 резервен;  

- по  направление  № 4 -   с  автобусите  по  направление  №3; 

В документацията първо се изисква, участника да разполага с 12 автобуса – 9 

основни и 3 резервни, след това са указани класовете за 9 автобуса – 6 6 основни и 3 

резервни. 

В началото е указано, че за трудноподвижни лица се изискват автобуси само клас 

А и В, а по-долу е описано, че се допуска изпълнението на поръчката да се извършва и 

с автобуси класове I, II и III по съответните направления. 
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Ето защо, Ви моля да отговорите на следните конкретни въпроси: 

1. С колко автобуса трябва да разполага участникът? 

а/ с 12 броя /девет основни и три резервни/? И ако е така, трите резервни автобуса 

какъв клас да бъдат, при положение, че са указани класовете на 9 автобуса и е 

записано, че 6 са основни, а 3 са резервни. 

б/ или с 9 броя автобуси – 6 основни и 3 резервни с указани класове? 

2. Може ли за превоз на трудноподвижни лица освен класове автобуси А и В да 

се използват и автобуси клас  I и II, при положение, че това е допустимо 

съгласно следния текст?: 

„...за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, както следват: 

-  по направление № 1 – М2 и/или М3, клас ІІ, ІІІ или В, 4+1 резервен; 

- по направление   № 2 – М2 и/или М3, клас ІІ, ІІІ или В,  1+1 резервен;  

- по направление   № 3 – М2 и/или М3, клас  І, ІІ,  или А,  1+1 резервен;  

- по  направление  № 4 -   с  автобусите  по  направление  №3; ” 

 

 ОТГОВОР:  Възложителят ще допусне всички участници, които отговарят на 

предварителните одобрени от него условия.     

 

 1. Всеки участник трябва да разполага с минимум 9 /девет/  броя автобуса, от 

които 6 /шест/ основни и 3 /три/ резервни  автобуса. За превоз по определените курсове 

за лица с трудна подвижност  са необходими  3 /три/ автобуса специално оборудвани. 

 2. За изпълнението на превозите по отделните направления, участника следва да 

разполага със следния брой, вид и клас автобуси за осъществяване на обществени 

превози на пътници, посочени в документацията, както следват: 

 

-  по направление № 1 – М2 и/или М3, клас ІІ, ІІІ или В, 4+1 резервен; 

- по направление   № 2 – М2 и/или М3, клас ІІ, ІІІ или В,  1+1 резервен;  

- по направление   № 3 – М2 и/или М3, клас  І, ІІ,  или А,  1+1 резервен;  

- по  направление  № 4 -   с  автобусите  по  направление  №3; 

 

 

С уважение, 

 

инж. ПЕНКА ГАНЕВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ 


