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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
 

за обществена поръчка с предмет: „Транспорт на деца от населеното място до ски зоната и 
обратно по проект „Научи се да караш ски, сезон 2017-2018“ с седем обособени позиции: 
Обособена позиция № 1 - ски зона Банско 
Обособена позиция № 2 - ски зона Пампорово 
Обособена позиция № 3 - ски зона Витоша 
Обособена позиция № 4 - ски зона Боровец 
Обособена позиция № 5 - ски зона Копривки 
Обособена позиция № 6 - ски зона Беклемето 
Обособена позиция № 7 – ски зона Осогово 

 
 

В деня на започване на обучението автобусите паркират в двора на училището или в 
непосредствена близост до него. 

В зависимост от броя на децата се изпращат на място и квалифицирани учители от 
съответното ски училище, които ще разпределят децата на групи по предварително 
подготвен списък, спрямо техните възможности и умения. 

Децата заедно със придружаващите ги ръководители /съгласно Наредба № 2 на 
МОНМ за 15 деца е необходим 1 ръководител/ се качват в автобусите съгласно вече 
направеното разпределение. 

Часовете на взимане и връщане на деца от училищния двор са съответно 07:30 ч. и 
16:00 ч., но могат да се уточняват допълнително между отговорника от страна на училището 
и координатора на проекта. 

Автобусите всекидневно транспортират децата до съответната начална станция на 
лифта и са на разположение до приключване на заниманията в планината. 

При пристигане на автобусите до лифта децата и ръководителите ще бъдат 
посрещнати от ски учителя, който ще се занимава с тяхното обучение през следващите 4 
дни. Разпределят се в групи /1 ски учител, 1 придружаващ ръководител и 10 деца/. Ски 
учителят и отговорникът на класа взимат от автобуса и след занимания прибират децата по 
списък. 

След приключване на обучението децата се връщат до начална станция на лифта, 
където оставят взетата ски екипировка в гардероба, и от там с автобусите до училищния 
двор. 

 
Транспорт трябва да бъде осъществяван по следните маршрути: 
 

Населено място Ски зона Прогнозен брой деца 
Благоевград, Банско, Добринище и Разлог, 
Елишница, Баня, Гоце Делчев, Белица, Симитли 

Банско 474 

Смолян, Рудозем, Мадан, Девин и Чепеларе Пампорово 474 
София Витоша 1463 
Самоков, Ихтиман Боровец 474 
Пловдив Копривки 277 
Плевен Беклемето 198 
Кюстендил Осогово 90 
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