
О Т Ч Е Т – 2020 г. 

съгласно чл. 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за 

компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени 

пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове 

за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози 

по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в 

планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на 

превозите 

 

 I. Проведени от кмета на общината обществени поръчки или процедури за 

концесии, чрез които са възложени обществени услуги за безплатни и по намалени 

цени пътнически превози с автомобилен транспорт (чл. 71, т.1 от Наредбата): 

 1. Обществена поръчка с предмет „Извършване на обществен превоз на пътници по 

автобусни линии от общинската и републиканската транспортни схеми, квота на община 

Божурище съгласно утвърдени маршрутни разписания“ – 2017 г. 

 2. Обществена поръчка с предмет „Специализиран превоз на ученици и на деца, 

предучилищна възраст, по определени маршрути за учебни детски заведения на територията 

на община Божурище“ – 2020 г. 

 II. Сключени договори за извършване на обществени услуги за безплатни и по 

намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт, с посочване на 

съответните превозвачи, вида и обхвата на извършваните от тях превозвачи (чл. 71, 

т.2 от Наредбата): 

 1. Договор № ДЗ 784/14.03.2018 г. с предмет „Извършване на обществен превоз на 

пътници по автобусни линии от общинската и републиканската транспортни схеми, квота 

на община Божурище, съгласно утвърдени маршрутни разписания“. 

 Превозвач: „Кариста Транс“ ЕООД, ЕИК 200309618, представлявано от Фанка 

Чаръкчиева 

 Вид и обхват на извършените превози: Извършва се обществен превоз на пътници от 

републиканската и общинската транспортни схеми по утвърдени маршрутни разписания. 

 Срок на договор: 14.03.2023 г. 

 2. Договор № ДЗ 1054/10.09.2020 г. с предмет „Специализиран превоз на ученици и 

на деца, предучилищна възраст, по определени маршрути на територията на община 

Божурище“. 

 Превозвач: „Топ Спринт“ ЕООД, ЕИК 131025725, представлявано от Георги 

Колчаков 

 Вид и обхват на извършените превози: Извършва се специализиран превоз на 

ученици и деца в предучилищна възраст по маршрутни разписания. 

 Срок на договор: 15.06.2023 г. 

  III. Общ размер на изплатените от кмета на общината компенсации и субсидии 

и съответния размер на изплатените на всеки от превозвачите суми, както и обема на 

предоставените им други права, ако има такива (чл. 71, т.3 от Наредбата): 

 1. Общ размер компенсации и субсидии: 

 1.1. Субсидии вътрешноградски превози    -     0,00 



 1.2. Компенсации за безплатен превоз на ученици  -   52 242,31 

        от които: от държавния бюджет    -   41 270,81  

      от местния бюджет    -   10 971,50  

 1.3. Компенсации за безпл./нам.цени пътувания – всичко  - 203 599,17 

        от които: от държавния бюджет    -  10  738,42 

      от местния бюджет    -   18 860,75  

                         субсидия от местния бюджет   - 174 000,00 

 2. Размер субсидии и компенсации, изплатени на превозвачи: 

 2.1. „Кариста Транс“ ЕООД – компенсации и субсидия от  

      местния бюджет  - 210 181,17 

 2.2. „Топ Спринт“ ЕООД – компенсации и дофинансиране от 

                                                           местния бюджет   -   45 660,31 
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