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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 ОТНОСНО: Процедура по възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на 

оферти с обява, с предмет: „Извършване на транспортни услуги по превоз на товари, 

за нуждите на ТД „Държавен резерв“ гр. Велико Търново, за срок от една година“  

 

ОБЕКТ: Транспортиране на товари на територията на Република България по заявка на            

ТД „ Държавен резерв“ гр. Велико Търново.  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ чрез              

ТД „Държавен резерв“ Велико Търново, представлявано от Никола Костадинов - Директор 

на ТД „ Държавен резерв“ гр. В.Търново. 

 

 А. Описание 

 Услугата предмет на поръчката е транспортиране на лекарствени продукти и 

индустриални стоки със сухопътен транспорт на територията на Република България.  

 

Изпълнението на предмета на поръчката се извършва при необходимост и след 

писмена заявка от Възложителя в рамките на срока на договора. В заявката се 

конкретизират всички детайли по превоза на товара.  

 

Б. Характеристики и изисквания за изпълнение на обществената поръчка 

 При извършване на услугата трябва да се спазват нормативно установените 

предписания на превоз на товари на територията на Република България.  

 

Във връзка с изпълнение на услугата, участника трябва да подсигури следните 

превозни средства:  

- За превоз на лекарствени продукти – термо фургон с възможност за 

транспортиране на фармацевтични продукти и медикаменти с температурен контрол от 

15ºС до 25ºС. Превозното средство да е оборудвано с термограф за доказване на 

температурния контрол по време на пътуването.  

- За превоз на индустриални стоки – камион с товароносимост от 10 до 20 т. и с 

възможност за товарене и разтоварване от двете страни или отгоре.  

За възлагане на курс ТД „Държавен резерв“ гр. Велико Търново подава писмена 

заявка, в която се определя графика за изпълнение на поръчката, както и изискванията към 

необходимото транспортно средство – вид товароподемност, брой на курсовете, място на 

изпълнение и др.  

Изпълнителят извършва превоза по най краткия възможен маршрут между 

отправната точка и местоназначението, освен ако се наложи отклонение с цел запазване на 

товара от възможни вреди. 

 Водачът на превозното средство не участва в товаренето на стоката, но отговаря за 

нейното укрепване в автомобила, с оглед нейното безопасно транспортиране.  

Възложителя заплаща на изпълнителя единствено цената на транспорта за 

изминатото разстояние от мястото на товарене, до мястото на разтоварване (заплаща се 

само курса с товара). Всички други разходи по изпълнение на поръчката са за сметка на 

изпълнителя. 

 

 В. Изисквания към участниците  

Изпълнители могат да бъдат български или чуждестранни физически или 

юридически лица, които следва да притежават лиценз(и) за извършване на превоз на 
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товари, важащ на територията на Република България и всички изискуеми във връзка с тази 

дейност документи, съгласно Закона за автомобилните превози, Наредба №33/03.11.1999 г. 

за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и всички 

други приложими нормативни актове, регламентиращи дейността по превоз на товари.  

При извършване на товаро-разтоварните и транспортните дейности следва да се 

спазват всички действащи нормативни изисквания за безопасна и качествена работа, както 

и правилника за вътрешния ред и условията за достъп в обекти на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси“.  
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