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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

1. Предмет на услугата е „Извършване на специализиран превоз на 

ученици от СОУ "Св. Паисий Хилендарски" на територията на Община 

Дупница за период 01.01.2015 – 30.06.2015 г.“ 
 

Маршрутна линия № 1: с. Джерман – гр. Дупница; 

Маршрутна линия № 2: с. Палатово – с.Баланово - гр. Дупница 

Маршрутна линия № 3: с. Бистрица – гр. Дупница 

Маршрутна линия № 4: с. Червен брег – гр. Дупница 

Всеки участник може да подаде оферта за една или за няколко от 

гореупоменатите линии /направления/. 

 

2. Срок за изпълнение на поръчката: 01.01.2015 – 30.06.2015 г., с 

изключение на ваканциите и почивните дни за училищата. 

 

3. Подробно описание на направленията /линии/. 

 

Маршрутна линия № 1: с. Джерман – гр. Дупница /8 км. /–  48 ученици 

Тръгване от с. Джерман в 7,35 часа от Центъра на с. Джерман –Козлето -  

гр. Дупница със спирки: СОУ „Св. Паисий Хилендарски”. 

Връщане в обратна посока за с. Джерман в 14,00 часа от СОУ „Св. Паисий 

Хилендарски”, със спирки „Козлето”, с.Джерман – център;  

Връщане в обратна посока за с. Джерман в 17,00 часа от СОУ „Св. Паисий 

Хилендарски”, със спирки „Козлето, с. Джерман – център 

 

 

Маршрутна линия № 2: с. Палатово – с.Баланово - гр. Дупница / 13км./ 

– 14 Ученици 

Тръгване в 7,15 часа от с. Палатово със спирки: с. Баланово и СОУ “Св. 

Паисий Хилендарски”.  

Връщане в обратна посока за с. Палатово в 14,00 часа от СОУ “Св. Паисий 

Хилендарски”, със спирки с. Баланово и с. Палатово. 

 Връщане в обратна посока за с. Палатово в 17,00 часа от СОУ “Св. Паисий 

Хилендарски”, със спирки с. Баланово и с. Палатово. 

 

 

 

Маршрутна линия № 3: с. Бистрица – гр. Дупница /8 км./ –  39 ученици 

Тръгване от с. Бистрица в 7,30 часа - гр. Дупница със спирки: СОУ “Св. 

Паисий Хилендарски”.  
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Връщане в обратна посока за с. Бистрица в 14,00 часа от СОУ “Св. Паисий 

Хилендарски”. 

Връщане в обратна посока за с. Бистрица в 17,00 часа от СОУ “Св. Паисий 

Хилендарски”. 

 

Маршрутна линия № 4: с. Червен брег – гр. Дупница /11км./ – 49 

ученици 

Тръгване от с. Червен брег в 7,20 часа - гр. Дупница със спирки: с. Червен 

брег СОУ “Св. Паисий Хилендарски” – Дупница. 

Връщане в обратна посока за с. Червен брег в 14,00 часа от СОУ “Св. 

Паисий Хилендарски” – Дупница. 

Връщане в обратна посока за с. Червен брег в 17,00 часа от СОУ “Св. 

Паисий Хилендарски” – Дупница. 

 

Участниците трябва да разполагат с автобуси не по-малко от посочените 

ученици за всяка маршрутна линия. 

 

 

 

 

 

 


