
Т Е Х Н И Ч Е С К А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  
« Превоз на работници и служители от "Топлофикация - Сливен" 

ЕАД по предварително определен маршрут »

Описание предмета на поръчката:

Предмета на поръчката включва извършване на превоз на работници и служители на 

"Топлофикация Сливен" ЕАД от различни райони /квартали/ на град Сливен от и до 

"Топлофикация Сливен" ЕАД по маршрути и разписания, групирани по следния начин:

1. Превоз на работници и служители на "Топлофикация-Сливен"ЕАД, изпълняващи 

трудовите си задължения по график /на смени, ежедневно - от понеделник до неделя 

включително, както и през празнични дни/.

2. Превоз на работници и служители на "Топлофикация-Сливен" ЕАД, с редовно 

работно време, петдневен работен график /от понеделник до петък включително/.

3. Участниците трябва да разполагат с минимум 3 (три) автобуса, от които двата да са 

от 50 до 60 места, а третият по- малък автобус клас “ В” от 27 до 32 места.

3.1.Специфични изисквания за автобусите:

3.1.1. Автобусите да са клас II или III, категория M2 или M3.

3.1.2. Автобуса от 50 до 60 места (голям) да се използва за редовен превоз, 

съгласно графика на маршрутно разписание.

3.1.3. Вторият (голям) автобус от 50 до 60 места да бъде резервен, в случай на 

повреда на един от двата редовно ползващи автобуса.

Забележка* В случай, че автобуса се използва при повреда на малкия 

автобус, изпълнителят се задължава да фактурира на цената на курс изпълняван 

от малък автобус.

3.1.4. Автобуса клас “ В” от 27 до 32 места (малък) да се използва за редовен 

превоз, съгласно графика на маршрутно разписание.

4. Изпълнителят се задължава да осигури:

4.1. Техническа изправност на автобусите;

4.2. Добро хигиенно състояние в автобусите;

4.3. Отопление през зимния сезон;

4.4. Нормална работа на климатичните инсталации през летния сезон.



Обслужването на групите превози /курсовете/ се извършва единствено по маршрутите 

и разписанията, определени от възложителя, при спазване на условията на чл. 36, ал. 1, т. 3 

от Закона за автомобилните превози и чл. 62, чл. 67 от Наредба № 33/03.11.1999 год. за 

обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.

5. Информация за маршрутно разписание:

> Общ пробег за курс 12,5 км.

>  Средна техническа скорост 26 км/ч.

> Часове на тръгване:

Делнични дни : 06:15ч., 07:10ч., 16:40ч., 18:15 ч., 19:15 ч.

Почивни дни: 06:15ч., 07:10 ч., 18:15 ч., 19:15 ч.

5.1. Вид на автобуса (голям или малък), който ще изпълнява курсовете, 

съгласно маршрутного разписание:

5.1.1. Делнични дни:

1) Голям автобус -  2 к у р с а -07:10ч., 16:40ч.

2) Малък автобус -  3 к у р с а -06:15ч., 18:15ч., 19:10ч.

5.1.2. Почивни дни (събота и неделя, вкл. празнични дни):

1) Малък автобус -  4 курса - 06:15ч., 07:10 ч., 18:15 ч., 19:15 ч.

Вида на автобуса, който изпълнява курсовете, съгласно маршрутното 

разписание, може да бъде променян само при заявка от възложителя. За всяко 

изменение ще се изготвя двустранен протокол, който ще бъде подписан от 

определените от възложителя и изпълнителя лица и ще бъде задължителна част от 

представените фактури.

Възложителят запазва правото си при необходимост да заявява автобус за 

допълнително курсове.

Услугата ще се изпълнява ежедневно и целогодишно.

Утвърдил:......  ........................

/Мирослав Димов -  н-к автотранспорт/



Маршрутно разписание № 1:

Времетраене
Място за качване и слизане на пътниците

Пристига Престой Тръгва

6:00 15мин. 6:15 бул. „Ст. Караджа” - „Топлофикация- Сливен” ЕАД

6:17 1 6:18 бул. „Цар Симеон” -  до Рекламна агенция „БИС”

6:19 1 6:20 бул. „Цар Симеон” - на гърба на „ДЕКОТЕКС”

6:21 1 6:22 бул. „Цар Симеон” - на гърба на магазин „ Кауфланд”

6:23 1 6:24 бул. „Цар Симеон” - срещу Бензиностанция „Лукойл”

6:25 1 6:26 бул. „Цар Симеон” -  спирка до Зала „Сирак Скитник”

6:27 1 6:28 ул. „Георги Сава Раковски” -  спирка до Районен съд

6:29 1 6:30 ул. „Георги Сава Раковски” -  спирка срещу Магазин „Близнаците”

6:31 1 6:32
бул. П. Хитов -  „ТПК Съединение”

бул. П. Хитов -  спирка срещу Бензиностанция „Ромпетрол”

6:33 1 6:34 бул. „Ст. Стамболов” -  спирка до магазин „Карибу”

6:35 1 6:36 бул. „Ст. Стамболов” -  спирка до банка „ОББ”

6:37 1 6:38
бул. „Ст. Стамболов” -  Автобусна спирка кв. „Дружба” 

бул. „Ст. Стамболов” -  спирка до магазин „Дъга”

6:39 1 6:40 бул. „Бургаско шосе” -  спирка до заведение „Терасата”

6:41 1 6:42 бул. „Илинденско въстание” -  спирка срещу „Военно формирование”

6:43 1 6:44 бул. „Илинденско въстание” -  спирка срещу Ж.П. гара

6:45 - - бул. „Ст. Караджа” - „Топлофикация- Сливен” ЕАД

Вид на автобуса изпълняващ курса: 

Делнични дни: Малък автобус;

Почивни дни: (събота и неделя, вкл. празнични дни): Малък автобус.

0\ (
Утвърдил: .......................

/Мирослав Димов -  н-к автотранспорт/



Маршрутно разписание № 2:

Времетраене
Място за качване и слизане на пътниците

Пристига Престой Тръгва
6:45 15 7:10 бул. „Ст. Караджа” - „Топлофикация- Сливен” ЕАД

7:12 1 7:13 бул. „Цар Симеон” -  до Рекламна агенция „БИС”

7:14 1 7:15 бул. „Цар Симеон” - на гърба на „ДЕКОТЕКС”

7:16 1 7:17 бул. „Цар Симеон” - на гърба на магазин „ Кауфланд”

7:18 1 7:19 бул. „Цар Симеон” - срещу Бензиностанция „Лукойл”

7:20 1 7:21 бул. „Цар Симеон” -  спирка до Зала „Сирак Скитник”

7:22 1 7:23 ул. „Георги Сава Раковски” -  спирка до Районен съд

7:24 1 7:25 ул. „Георги Сава Раковски” -  спирка срещу Магазин „Близнаците”

7:26 1 7:27 бул. П. Хитов -  „ТПК Съединение”

7:28 1 7:29 бул. П. Хитов -  спирка срещу Бензиностанция „Ромпетрол”

7:30 1 7:31 бул. „Ст. Стамболов” -  спирка до магазин „Карибу”

7:32 1 7:33 бул. „Ст. Стамболов” -  спирка до банка „ОББ”

7:34 1 7:35 бул. „Ст. Стамболов” -  Автобусна спирка кв. „Дружба”

7:36 1 7:37 бул. „Ст. Стамболов” -  спирка до магазин „Дъга”

7:38 1 7:39 бул. „Бургаско шосе” -  спирка до заведение „Терасата”

7:40 1 7:41 бул. „Илинденско въстание” -  спирка срещу „Военно формирование”

7:42 1 7:43 бул. „Илинденско въстание” -  спирка срещу Ж.П. гара

7:47 1 7:48 Спирка срещу КАТ

7:49 1 7:50 бул. „Ст. Караджа” - „Топлофикация- Сливен” ЕАД

Вид на автобуса изпълняващ курса:

Делнични дни: Голям автобус;

Почивни дни: (събота и неделя, вкл. празнични дни): Малък автобус.

i: ...Ж&и..Утвърдил:

/Мирослав Димов -4^-к автотранспорт/



Маршрутно разписание № 3:

Времетраене
Място за качване и слизане на пътниците

Пристига Престой Тръгва

16:25 15 16:40 бул. „Ст. Караджа” - „Топлофикация- Сливен” ЕАД

16:42 1 16:43 бул. „Цар Симеон” -  до Рекламна агенция „БИС”

16:44 1 16:45 бул. „Цар Симеон” - на гърба на „ДЕКОТЕКС”

16:46 1 16:47 бул. „Цар Симеон” - на гърба на магазин „ Кауфланд”

16:48 1 16:49 бул. „Цар Симеон” - срещу Бензиностанция „Лукойл”

16:50 1 16:51 бул. „Цар Симеон” -  спирка до Зала „Сирак Скитник”

16:52 1 16:53 ул. „Георги Сава Раковски” -  спирка до Районен съд

16:54 1 16:55 ул. „Георги Сава Раковски” -  спирка срещу Магазин „Близнаците”

16:56 1 16:57 бул. П. Хитов -  „ТПК Съединение”

16:58 1 16:59 бул. П. Хитов -  спирка срещу Бензиностанция „Ромпетрол”

17:00 1 17:01 бул. „Ст. Стамболов” -  спирка до магазин „Карибу”

17:02 1 17:03 бул. „Ст. Стамболов” -  спирка до банка „ОББ”

17:04 1 17:05 бул. „Ст. Стамболов” -  Автобусна спирка кв. „Дружба”

17:06 1 17:07 бул. „Ст. Стамболов” -  спирка до магазин „Дъга”

17:08 1 17:09 бул. „Бургаско шосе” -  спирка до заведение „Терасата”

17:10 1 17:11 бул. „Илинденско въстание” -  спирка срещу „Военно формирование”

17:12 1 17:13 бул. „Илинденско въстание” -  спирка срещу Ж.П. гара

17:17 1 17:18 Спирка срещу КАТ

17:19 1 17:20 бул. „Ст. Караджа” - „Топлофикация- Сливен” ЕАД

Вид на автобуса изпълняващ курса: 

Делнични дни: Голям автобус; 

Почивни дни: (събота и неделя, вкл. празнични дни): Няма курс.

п
Утвърдил: ....

/Мирослав Димов -  н-к автотранспорт/



Маршрутно разписание № 4:

Времетраене
Място за качване и слизане на пътниците

Пристига Престой Тръгва

18:00 15 18:15 бул. „Ст. Караджа” - „Топлофикация- Сливен” ЕАД

18:17 1 18:18 бул. „Цар Симеон” -  до Рекламна агенция „БИС”

18:19 1 18:20 бул. „Цар Симеон” - на гърба на „ДЕКОТЕКС”

18:21 1 18:22 бул. „Цар Симеон” - на гърба на магазин „ Кауфланд”

18:23 1 18:24 бул. „Цар Симеон” - срещу Бензиностанция „Лукойл”

18:25 1 18:26 бул. „Цар Симеон” -  спирка до Зала „Сирак Скитник”

18:27 1 18:28 ул. „Георги Сава Раковски” -  спирка до Районен съд

18:29 1 18:30 ул. „Георги Сава Раковски” -  спирка срещу Магазин „Близнаците”

18:31 1 18:32 бул. П. Хитов -  „ТПК Съединение”

18:33 1 18:34 бул. П. Хитов -  спирка срещу Бензиностанция „Ромпетрол”

18:35 1 18:36 бул. „Ст. Стамболов” -  спирка до магазин „Карибу”

18:37 1 18:38 бул. „Ст. Стамболов” -  спирка до банка „ОББ”

18:39 1 18:40 бул. „Ст. Стамболов” -  Автобусна спирка кв. „Дружба”

18:41 1 18:42 бул. „Ст. Стамболов” -  спирка до магазин „Дъга”

18:43 1 18:44 бул. „Бургаско шосе” -  спирка до заведение „Терасата”

18:45 1 18:46 бул. „Илинденско въстание” -  спирка срещу „Военно формирование”

18:47 1 18:48 бул. „Илинденско въстание” -  спирка срещу Ж.П. гара

18:52 1 18:53 Спирка срещу КАТ

18:54 1 18:55 бул. „Ст. Караджа” - „Топлофикация- Сливен” ЕАД

Вид на автобуса изпълняващ курса: 

Делнични дни: Малък автобус;

Почивни дни: (събота и неделя, вкл. празнични дни): Малък автобус.

п ̂

Утвърдил:__ ............................................ .

/Мирослав Димов -  н-к автотранспорт/



Маршрутно разписание № 5:

Времетраене
Място за качване и слизане на пътниците

Пристига Престой Тръгва

19:00 15 19:15 бул. „Ст. Караджа” - „Топлофикация- Сливен” ЕАД

19:17 1 19:18 бул. „Цар Симеон” -  до Рекламна агенция „БИС”

19:19 1 19:20 бул. „Цар Симеон” - на гърба на „ДЕКОТЕКС”

19:21 1 19:22 бул. „Цар Симеон” - на гърба на магазин „ Кауфланд”

19:23 1 19:24 бул. „Цар Симеон” - срещу Бензиностанция „Лукойл”

19:25 1 19:26 бул. „Цар Симеон” -  спирка до Зала „Сирак Скитник”

19:27 1 19:28 ул. „Георги Сава Раковски” -  спирка до Районен съд

19:29 1 19:30 ул. „Георги Сава Раковски” -  спирка срещу Магазин „Близнаците”

19:31 1 19:32 бул. П. Хитов -  „ТПК Съединение”

19:33 1 19:34 бул. П. Хитов — спирка срещу Бензиностанция „Ромпетрол”

19:35 1 19:36 бул. „Ст. Стамболов” -  спирка до магазин „Карибу”

19:37 1 19:38 бул. „Ст. Стамболов” -  спирка до банка „ОББ”

19:39 1 19:40 бул. „Ст. Стамболов” -  Автобусна спирка кв. „Дружба”

19:41 1 19:42 бул. „Ст. Стамболов” -  спирка до магазин „Дъга”

19:43 1 19:44 бул. „Бургаско шосе” -  спирка до заведение „Терасата”

19:45 1 19:46 бул. „Илинденско въстание” -  спирка срещу „Военно формирование”

19:47 1 19:48 бул. „Илинденско въстание” -  спирка срещу Ж.П. гара

19:52 1 19:53 Гараж

Вид на автобуса изпълняващ курса:

Делнични дни: Малък автобус; 

Почивни дни: (събота и неделя, вкл. празнични дни): Малък автобус.

Утвърдил:


