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Приложение №1 

 Проект! 

 

 

ДОГОВОР  
 

№ ДЗ- ………………………/…………………. 

 

Днес, ………………………, в гр. Божурище, между: 

 

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ, със седалище и адрес на управление: гр.Божурище, 

бул.”Европа” 85, ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ 000776071 и номер по ЗДДС  BG 

000776071, представлявана от …………………….. – кмет на общината, и Невена 

Петрова – началник отдел „ФБЧР”, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една 

страна, 

и  

[Наименование на изпълнителя], 

[с адрес: [адрес на изпълнителя] / със седалище и адрес на управление: [седалище 

иадрес на управление на изпълнителя] [да се попълни приложимото според случая], 

[ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен 

код (ако изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета 

страна) […] [и ДДС номер […]] [да се попълни приложимото според случая], 

представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], в 

качеството на [длъжност/и на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], 

[съгласно [документ или акт, от който произтичат правомощията на лицето или 

лицата, представляващи изпълнителя – ако е приложимо]], 

наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 

поотделно „Страна“);  

 

на основание чл. 194, ал.1 и  чл. 112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и 

Протокол № ……………., утвърден на: ……….. от кмета на община Божурище, за 

определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Специализиран 

превоз на ученици и на деца, предучилищна възраст, по определени маршрути на 

територията на община Божурище”, както следва: 
 

  

      І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва 

„Специализиран превоз на ученици и на деца, предучилищна възраст, по определени 

маршрути на територията на община Божурище”, съгласно техническата спецификация 

към документацията,  офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при спазване на нормативните 

изисквания за дейността, наричани за краткост „Услугите“, който включва: 

- Специализиран превоз на ученици от І до ІV клас от СУ „Летец Христо 

Топракчиев”, гр.Божурище 

- Специализиран превоз на деца, предучилищна възраст, от ДГ „Буратино”  и ДГ 

„Детелина”, гр.Божурище 

- Специализиран превоз на ученици от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с.Хераково 



2 

 

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с 

маршрутните разписания, Техническата спецификация, Техническото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно 

Приложения от №1 до №8 към този Договор („Приложенията“) и представляващи 

неразделна част от него. 

Чл. 3. В срок до  3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но  най-късно 

преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в 

офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в 

срок до  3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство. (ако е приложимо) 

 

ІІ. СРОК  НА ДОГОВОРА И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 4. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и е със срок за учебната 

2019-2020 г., до 15.06.2020 г. 

Чл. 5. Мястото на изпълнение на Договора е община Божурище. 

 

ІІІ. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

Чл. 6.      (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер до 

69 700 лв. (шестдесет и девет хиляди и седемстотин лева) без ДДС или 83 640 лв. 

(осемдесет и три хиляди шестстотин и четиридесет лева) с вкл. ДДС, което се 

определя на база единичната цена без вкл. ДДС за километър, посочена в Ценовата 

оферта и представлява общ пробег по маршрутите, умножени по километрите на 

съответното маршрутно разписание и броя на дните, през които се осъществява услуга, 

както следва: 

 единична цена за автобуси до 22 /двадесет и две/ места – ………………лв./км. 

общ пробег (…………………лева), без ДДС или ……………… лв./км. общ пробег 

(………………………………лева), с ДДС. 

 единична цена за автобуси над 22 /двадесет и две/ места – ………………лв./км. 

общ пробег (…………… лева), без ДДС или ……………… лв./км. общ пробег 

(………………………………лева), с ДДС. 

Чл.7. Цената за километър общ пробег по маршрута без вкл. ДДС за дадено 

маршрутно разписание е крайна и не подлежи на промяна за срока на договора. 

Чл.8. (1) Плащането ще се осъществява в срок до 30 /тридесет/ дни след 

превеждане на средствата от Министерство на финансите и представяне на оформена 

фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършената услуга, придружена от Протокол за 

извършен превоз.  

 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 9.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните 

дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка. 

2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно 

качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи 

на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове, 

съгласно настоящия договор. 
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2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма 

всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска 

тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него 

оферта. 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен, след получаване на средствата от републиканския 

бюджет и изискуемите отчетни документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да превежда в срок 

договорената цена на услугата. 

 

            Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в 

настоящия договор. 

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 

работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи 

за изпълнение на договора. 

            Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен: 

1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, 

включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия 

договор. 

2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на 

поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на 

задълженията му по настоящия договор. 

3. Да организира труда на водачите на автобусите при спазване на нормативно 

установената максимална продължителност на работния ден, междудневната и 

междуседмична почивка и прекъсванията в периодите на управление, в съответствие с 

изискванията на Закона за автомобилните превози; 

4. Да организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото им 

здравословно състояние; 

5. Да не допуска превоз на правостоящи деца/ученици при извършване на услугата. 

6. Да организира проверките на техническото състояние на автомобилите преди 

излизане от експлоатационния център; 

7. Да организира правилното и точно попълване на пътния лист от съответните 

длъжностни лица, да води отчетност на издадените пътни листове с посочване на 

серия, номер, дата на издаване на пътния лист, марка и регистрационен номер на 

превозното средство и осъществява ежедневен контрол върху своевременното 

отчитане на превозните документи; 

8. Да предприема мерки за осигуряване на безопасното качване и слизане на децата и 

/или учениците от превозното средство. 

10. Да спазва всички изисквания, свързани с безопасността на движението и охраната 

на труда. 

11. При поискване да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проверка и контрол 

необходимите документи, свързани с дейността, предмет на настоящия договор. 

12. Да осигурява в часовете по разписание, необходимия брой изправни превозни 

средства и водачи, и спазва маршрутните разписания, които са неразделна част от 

настоящия договор. 

13. Да извършва превози само при наличие на всички превозни документи и др. 

14. Да осигури трайна информация за часовия график на движение. 
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VІ. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 13. Контролът по спазването на настоящия договор и приложеното маршрутно 

разписание се осъществява от органите по Закона за автомобилните превози и от 

упълномощени от ръководителите на съответните учебни/детски заведения  длъжностни 

лица. 

Чл. 14. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, 

неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.5% (нула цяло пет на 

сто) от Цената за съответния период за всеки ден забава, но не повече от 1% (един на 

сто) от Стойността на съответния период. 

Чл. 15. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на 

отделна дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в 

Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи 

допълнително възнаграждение за това.  

Чл. 16. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от 

Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 1% (един на сто) от 

Стойността на Договора. 

 

Чл. 17. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото 

на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди 

и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право. 

 

VІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 18. (1) Този Договор се прекратява:
1
 

1. с изтичане на Срока на Договора; 

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;  

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 15 

(петнадесет) дни от настъпване на невъзможността;  

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, 

по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ. 

(2) Договорът може да бъде прекратен 

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Чл. 19. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение 

на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с 

последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез 

отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и 

определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, 

когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на 

изправната Страна. 

[(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на 

съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:  

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 5 (пет) 

дни, считано от Датата на влизане в сила; 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 5 (пет) дни; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение 

на поръчката / Техническата спецификация и Техническото предложение. 

                                                 
1
 Изброените основания не са изчерпателни. 
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(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се 

изпълни непременно в уговореното време. 

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, 

без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на 

Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В 

последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, 

подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за 

разрешаване на спорове по този Договор. 

Чл. 21. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 

юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за 

извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите 

плащания; и 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, 

каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички справки, изготвени от него в изпълнение на 

Договора до датата на прекратяването; и 

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета 

на Договора. 

Чл. 22. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 

заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги. 

 

VІII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Дефинирани понятия и тълкуване  

Чл. 23. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, 

използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните 

дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия 

– според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП. 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в 

Договора и Приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора. 

 

Спазване на приложими норми  

Чл. 24. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите 

подизпълнители] е длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни 

актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в 

частност,   всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната 

среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или 

разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно 

Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП. 

 

Конфиденциалност  

Чл. 25. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност 

и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна 

при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). 

Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани 

с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и 
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ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с 

изпълнението на Договора. 

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална 

информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от 

другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 

информация, когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този 

Договор от която и да е от Страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 

Страните; или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен 

орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, 

уведомява незабавно другата Страна по Договора. 

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови 

поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и 

наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за 

изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.  

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в 

сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  

 

Публични изявления 

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да 

разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с 

извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на 

данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което 

съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено. 

 

Прехвърляне на права и задължения 

Чл. 27. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и 

задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. 

Паричните вземания по Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат 

прехвърляни или залагани съгласно приложимото право. 

 

Изменения 

Чл. 28. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 

изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията 

и ограниченията на ЗОП. 

 

Непреодолима сила 

Чл. 29. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, 

причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има 

значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. 

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към 

момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, 

е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до 

минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 

до 5 дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои 

непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При 

неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 
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(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с 

тях насрещни задължения се спира.] 

 

Нищожност на отделни клаузи 

Чл. 30. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или 

неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима 

клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.  

 

Уведомления 

Чл.31. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се 

извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, 

по куриер, по факс, електронна поща. 

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както 

следва: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: ………………………………………….  

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: …………………. 

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

 

(3) За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по 

куриер; 

3. датата на приемането – при изпращане по факс; 

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 

посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 

комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, 

телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в 

писмен вид в срок до 7 (седем) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на 

това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на 

посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените 

лица за контакт. 

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 

правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на 

дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок 

до 7 (седем) дни от вписването ѝ в съответния регистър. 

 

Приложимо право 

Чл. 32. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи 

или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат 

подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право. 
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Разрешаване на спорове 

Чл. 33. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, 

включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 

недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на 

празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се 

уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се 

отнася за решаване от компетентния български съд. 

 

Екземпляри 

Чл. 34. Този Договор се състои от 8 /осем/ страници и е изготвен и подписан в четири 

еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Приложения: 

Чл. 35. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните 

приложения: 

Приложение №1-5 – Маршрутни разписания 

Приложение №6 -  Техническа спецификация; 

Приложение №7 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение №8 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

КМЕТ:____________________   

 …………………………. 

________________________________ 

               

 

Н-К ОТДЕЛ „ФБЧР”:________________                     

Невена Петрова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
 
 

ЗА ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ОТ І ДО ІV КЛАС ОТ  СУ „ЛЕТЕЦ 
ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВ” – ГР.БОЖУРИЩЕ 

 
 Превоз на ученици от І-ІV клас от СУ „Летец Христо 
Топракчиев”, гр.Божурище по маршрут: 

 
гр.Божурище - с.Храбърско – м. Белица - м.Бобен - 
с.Хераково – Хераковско Ханче- с.Пролеша - гр.Божурище - 
43 км. на курс - 3 курса 
 
и разписание:  
 
 Начален час на тръгване от гр.Божурище сутрин – 6,40 часа, 
с.Храбърско - 7,10 часа 
 
Начален час на тръгване от гр.Божурище обяд    -   13,00 часа  
 
вечер – 17,00 часа – от Божурище 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 
 

ЗА ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ОТ І ДО ІV КЛАС ОТ  СУ „ЛЕТЕЦ 
ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВ” – ГР.БОЖУРИЩЕ 

 
 Превоз на ученици от І-ІV клас от СУ „Летец Христо 
Топракчиев”, гр.Божурище по маршрут: 

 
гр.Божурище - с.Гурмазово - с.Пожарево – с. Росоман- с. Златуша- 
с. Делян - гр.Божурище - 45 км. на курс - 3 курса 

 
и разписание:  
 
Начален час на тръгване от гр.Божурище сутрин – 6,30 часа, 
с.Делян - 7,00 часа 
 
Начален час на тръгване от гр.Божурище обяд    -   13,00 часа  
 
вечер – 17,00 часа – от Божурище 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

 
 
 
 

ЗА ПРЕВОЗ НА ДЕЦА, ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ОТ ОДЗ 
„БУРАТИНО” И ОДЗ „ДЕТЕЛИНА”   

 
 

 Превоз на деца, предучилищна възраст от ОДЗ 
„Буратино”, ОДЗ „Детелина”, гр.Божурище по маршрут: 

 
гр.Божурище - м. Белица- м.Бобен - с.Хераково – 
Хераковско Ханче - с.Пролеша - гр.Божурище - 28 км. на 
курс - 2 курса 
  
 
Начален час на тръгване от гр.Божурище сутрин – 6,45 часа, 
с.Хераково - 7,00 часа 
 
вечер – 16,45 часа – от Божурище 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

 
 
 
 

ЗА ПРЕВОЗ НА ДЕЦА, ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ОТ ОДЗ 
„БУРАТИНО” И ОДЗ „ДЕТЕЛИНА”   

 
 

 Превоз на деца, предучилищна възраст от ОДЗ 
„Буратино”, ОДЗ „Детелина”, гр.Божурище по маршрут: 

 
 
гр.Божурище - с.Гурмазово - с.Пожарево – с. Росоман- с. 
Златуша- с. Делян - гр.Божурище - 45 км. на курс - 2 курса 
  
 
Начален час на тръгване от гр.Божурище сутрин – 6,30 часа, 
с.Делян - 7,00 часа 
 
вечер – 16,45 часа – от Божурище 
 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

 
 
ЗА ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – 

С.ХЕРАКОВО 
 
 
 

 Превоз на ученици от ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, 
с.Хераково по маршрут: 

 
 
 

гр.София, ж.к.Люлин - с.Хераково - гр.София, ж.к.Люлин - 
30 км.на курс - 2 курса 
 
Начален час на тръгване от гр.София – 7,20 часа 

Начален час на тръгване от с.Хераково – 13,30 часа 

 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
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