
Д О Г О В О Р  
За извършване на обществен превоз на пътници

№ З.М/Ж/Рг 014  г.

Днес, Ф.9. \ . 2014 г., в гр. Нова Загора, на основание чл. 19, ал. 2 от 
Закона за автомобилните превози, и в резултат на проведена обществена 
поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни 
линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно 
маршрутни разписания", се сключи настоящият договор между:

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА, със седалище и адрес на управление гр. Нова 
Загора, ул. 24 „май" № 1, БУЛСТАТ 000590597, представлявана от Николай 
Георгиев Грозев - Кмет, наричана по - нататък „ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от една страна

и
2. „ЗАГОРА-ТРАНС-ДД" ООД, със седалище и адрес на управление 

с. Езеро, Община Нова Загора, ЕИК 119519273, представлявано от Денчо 
Йорданов Денчев -Управител, наричано по -  нататък „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК.
Ч л .1 .(1 ). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да 

извършва обществен превоз на пътници по автобусни линии:
1. НОВА ЗАГОРА-КОРТЕН-БАНЯ;
2. НОВА ЗАГОРА-КОРТЕН;
3. НОВА ЗАГОРА-ЦЕНИНО-СЪДИЙСКО ПОЛЕ;
4. НОВА ЗАГОРА-АСЕНОВЕЦ-БРЯСТОВО-КАРАНОВО;
5. НОВА ЗАГОРА -  СТ.ЗАГОРА (/ПРЕЗ КАРАНОВО);
6. НОВА ЗАГОРА- ПОЛСКО ПЪДАРЕВО-ОМАРЧЕВО-ПИТОВО;
7. НОВА ЗАГОРА- РАДЕВО-МЛЕКАРЕВО-БЯЛ КЛАДЕНЕЦ-ПЕТ МОГИЛИ-
НОВОСЕЛЕЦ-РАДЕЦКИ;
8. НОВА ЗАГОРА-РАДЕВО-МЛЕКАРЕВО-ПЕТ МОГИЛИ-НОВОСЕЛЕЦ-
РАДЕЦКИ;
9. НОВА ЗАГОРА-СТ.ЗАГОРА / ПРЕЗ СЪБРАНО /;
10. НОВА ЗАГОРА-РАДЕВО-МЛЕКАРЕВО;
11. НОВА ЗАГОРА-СЪДИЕВО-КАМЕНОВО-р. СТАРО СЕЛО-ЗЛАТИ ВОЙВОДА- 

МИН.БАНИ-СЛИВЕН;
12. НОВА ЗАГОРА -  СОФИЯ.
от утвърдената Общинска, Областна, и Републиканска транспортна схема 

по обособени позиции 2, 3 и 7, с маршрутни разписания /МР/, посочени в 
Техническата спецификация към документацията, и които са неразделна част от 
настоящия договор, в съответствие със заданието за обществена поръчка, 
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при спазване на нормативните изисквания за 
дейността.

(2 ) Срокът на изпълнение на поръчката е 1 (една) година от сключването 
на договора.

(3 ) В случай, че до изтичане срока на настоящия договор не е открита 
нова процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на 
обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и 
републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания" или не е 
избран участник за съответната линия, договорът запазва действието си при 
същите условия до сключването на нов договор.



IX. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ компенсира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършените 

безплатно и по намалени цени пътувания на определени категории пътници с 
ценови облекчения по реда и при условията на Наредба 2 от 31.03.2006 г. за 
условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените 
приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, в 
рамките на предоставените за текущата година средства от Министерството на 
финансите в размер на действително изминатия пробег. Средствата за 
компенсиране на пътуванията с ценови облекчения се предоставят до размера, 
определен в Държавния бюджет за тази цел, при спазване на приоритетите за 
разходване на бюджетните средства, определени със Закона за държавния 
бюджет за съответната година.

Чл.З. Плащането се извършва в български лева, по сметка на 
Изпълнителя и ще се осъществи след постъпване на средствата от 
републиканския бюджет по специалната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 7 
(седем) работни дни след представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в деловодството на 
Община Нова Загора опис - сметки за броя на издадените превозни документи 
/билети/ и карти за безплатно пътуване за ветерани от войните, като се спазва 
Наредба №2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства 
за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуването 
по автомобилния транспорт. За доброволно въведените намаления за отделни 
социални групи извън регламентираните, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 
компенсация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.4, Цените на билетите, определени за превоз на пътници по 
автобусните линии са отразени в приложението към ценовата оферта на 
Изпълнителя, и ведно с ценовата оферта са неразделна част от договора.

Чл.5. Договорената цена може да бъде променяна след мотивирано 
искане до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, само в случай на увеличение на цената на горивото с 
над 30 % през текущата година или в по-кратък срок, или ако общото 
поскъпване на гориво -  смазочните материали, гуми и резервни части надвиши 
50 % от стойността им за съответната година. Посочените показатели се
доказват пред Възложителя с представяне на оригинални справки от 
Националния статистически институт (НСИ).

Ш . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:
(1). има право по всяко време да следи лично или чрез упълномощени 

служители на Община Нова Загора изпълнението на задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора и при установени нарушения да налага санкциите, 
предвидени в договора или да сезира контролните органи по Закона за 
автомобилните превози, по Наредба 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за 
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози 
на пътници с автобуси и по Наредба № 33 от 03.11.1999г. за обществен превоз
на пътници и товари на територията на РБ;

(2). определя Автогара -  Нова Загора да обслужва общинските,
областните и републикански автобусни линии;

(3). има право да санкционира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при неизпълнение на 
задълженията по този договор;



(4). има право да актуализира транспортната схема по реда, предвиден в 
действащото законодателство;

(2) има право да променя реда за предоставяне на документите по чл.З.
Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
(1 ). да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при промяна на транспортната схема и 

други промени чрез допълнителни споразумения, които да бъдат одобрени и 
подписани от двете страни;

(2). да осигури координация между отделните линии при подготовка на 
разписанията и графиците;

(3 ). да определи началните, междинните и крайните спирки на 
междуселищните автобусни линии;

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:
(1) няма право да поставя условия пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на 

безплатни или с намалени цени пътувания, за които не са осигурени средства от 
Общинския бюджет, които да компенсират намалението.

(2 ) има право да предвижда намалени цени за пътувания, осигурени от 
Общинския бюджет след решение на Общински съвет.

Чл.9. При възникнала необходимост, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави 
промени в маршрутното разписание по линията по надлежния ред. В случай на 
несъгласие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно изменението на маршрутното 
разписание, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора.

XV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.10 . Права на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1). При възникнала обективна невъзможност за извършване на 

определени превози ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено поне 3 
календарни дни по рано за характера на причината, срокът за отстраняването и 
мерките за недопускане нарушаването на графика. В противен случай се 
приема, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ виновно не е изпълнил поетите с договора 
задължения и се предприемат санкции;

(2). да събира приходи от превозените пътници срещу документ за 
платена цена/билети и карти/;

(3 ). да получава средства -  субсидии и компенсации за извършените 
превози, съгласно действащото законодателство, в рамките на предоставените 
от Министерство на финансите за текущата година средства;

(4). в периодите на официални празници, посочени в чл. 154 от Кодекса 
на труда, както и при увеличен брой пътуващи, поради други официално 
обявени празници и чествания, превозвачите могат да извършат извънредни 
курсове по изпълнявани от тях разписания на автобусни линии, след писмено 
уведомление до Възложителя изпратено 7-дни преди съответното събитие ;

(5). да поиска промяна цените на билетите, предложени от него в 
офертата за срока на настоящия договор, в случай на увеличение на цената на 
горивото с над 30 % през текущата година или в по-кратък срок, или ако общото 
поскъпване на гориво -  смазочните материали, гуми и резервни части надвиши 
50 % от стойността им за съответната година. Посочените показатели се 
доказват пред Възложителя с представяне на оригинални справки от 
Националния статистически институт (НСИ).

Чл.11 . ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен :
(1 ). да спазва стриктно транспортната схема и маршрутното разписание, 

посочено в Техническата спецификация към документацията, което е 
неразделна част от настоящия договор, изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,



посочени в заданието за обществена поръчка, предложената ценова оферта, 
както и нормативните изисквания за дейността;

(2 ). да спазва всички изисквания, свързани с безопасността на 
движението;

(3). да има сключени договори с правоспособни водачи и друг персонал 
за осигуряване на нормална и безопасна експлоатация на наличните автобуси;

(4). да организира труда на водачите, като спазва нормативно 
установената максимална продължителност на работния ден /смяна/, 
междудневната и междуседмичната почивка съгласно Закона за автомобилните 
превози;

(5). да осигурява предпътния медицински преглед на водачите за 
алкохол и общото им здравословно състояние;

(6). да организира проверката на техническото състояние на 
автомобилите преди излизане от гаража;

(7). да осигурява всички задължителни застраховки на пътниците и 
водачите;

(8 ). да спазват нормативните санитарно - хигиенни изисквания за превоз 
на пътници по отношение на отопление и вентилация на салона за пътници 
съобразно сезона;

(9). да осигуряват комфорт на пътниците в превозното средство;
(10 ). да осигурява необходимите карти и билети съгласно Наредбата за 

условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа, осигурява 
тяхната предварителна продажба в официално обявени бюра, автогари и др. или 
на място в автобуса и не допуска превоз на пътници без документ за превоз, 
билети и карти;

с и ) .  да изпълнява превоза с автобусите, с които е участвал в 
процедурата и предвидените резервни или с други такива, но не с по- ниска 
Екологична категория от тях, като при настъпване на промени е длъжен да 
уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представи регистрационния талон на МПС;

(12). да поддържа екологичните и техническите качества на автобуса за 
целия срок на договора, като при възникване на технически или друг проблем 
своевременно осигурява резервно превозно средство за извършване на 
транспортната услуга;

(13). да обновява или подменя автопарка с превозни средства, с 
качества еднакви или по-добри от тези, с които е участвал в конкурса;

(14). да изпълнява транспортната услуга с изправни превозни средства, 
отговарящи на изискванията на Наредба № Н-32/16.12.2011г. за периодичните 
прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства 
на МТИТС;

(15). водачите на автобусите, обслужващи линиите да работят точно по 
разписание и да спират на всички определени спирки. Закъснение до 5 /пет/ 
минути не се счита за нарушение на разписанието;

(16). да използва като начални, междинни и крайни спирки обектите, 
посочени за тази цел в маршрутното разписание;

(17). да превозват всички групи пътници, включително и тези, които 
пътуват безплатно или по намалени цени на билетите, определени със Закон или 
ПМС срещу представяне на съответния документ, удостоверяващ това право;

(18). да осигури по резервен автобус за всяка обособена позиция с 
категория М2, МЗ клас В над 14 места;

(19). да спазва офертните цени и социални предложения за превоз на 
пътници;



(20). да представя в Община Нова Загора до 10 -то число всеки месец 
опис-сметка броя на издадените превозни документи /билети/;

(21 ). да разполага със собствена и/или договорена сервизна база за 
обслужване и поддържане в изправност на МПС;

(22). да има осигурен собствен или нает гараж за домуване на МПС;
(23). да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лиценз за извършване на дейността 

в 7 (седем) дневен срок от подновяването му.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право:
(1). да извършва едностранни промени в организацията на превозите, 

влошаващи тяхното качество и култура;
(2). да преотстъпва на други превозвачи договореното транспортно 

обслужване. За подобни действия същият търпи санкция, съгласно чл.15;
(3). да извършва нерегламентирани превози;
(4) да възлага изпълнението на една или повече от дейностите по 

договора, на други лица.

V. ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА
Чл.13. Контролът по спазването на настоящия договор и приложените 

Маршрутни разписания се осъществява от органите по Закона за автомобилните 
превози, по Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване 
на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с 
автобуси, по Наредба № 33 от 03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и 
товари на територията на РБ и от упълномощени служители на Община Нова 
Загора.

Чл.14.(1) При констатирано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или контролните органи 
по настоящия договор самоволно ограничаване на договореното транспортно 
обслужване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неизпълнение/нарушение на други 
задължения по раздел IV от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи 
неустойка в размер на 500 (петстотин) лева за всяко констатирано нарушение.

(2) При виновно неизпълнение на задълженията по този договор 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за всички 
вреди /претърпени загуби и пропуснати ползи/, надвишаващи размера на 
уговорените неустойки.

(3 ) Ако в резултат от неизпълнение на задължение по договора от страна 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде заведен иск срещу ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от трета страна или 
бъдат наложени финансови санкции от държавни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще 
възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички претърпени от него вреди, разноски и/или 
разходи.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи неустойка в следните случаи:
1. при извънредно ниски температури и/или тежки зимни условия.
2. при неизпълнение на транспортната задача, вследствие на пътно - 

транспортно произшествие, не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. при природни бедствия - земетресения , наводнения, пожари и др.;
4. при отклоняване на автобусите по разпореждане на военни органи, 

органи на Гражданска защита и МВР.
Чл.15. Изпълнителя заплаща на възложителя неустойка в размер на 3000 

(три хиляди) лева при нарушение на чл. 11, ал.11, ал.14, ал.16, ал.18 и чл. 12 
от настоящия договор.



Чл,16. Изпълнителя заплаща на Възложителя неустойка в размер на 5000 
(пет хиляди) лева в случай, че едностранно прекрати обслужването по дадена 
линия преди изтичане на срока, определен в договора и вследствие на това се 
прекрати сключения договор.

Чл.17. Дължимите неустойки се заплащат по банкова сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.18. Установяването на нарушението по условията на договора се 
извършва с констативен протокол от служители на Община Нова Загора, като 
протокола се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възражения в седемдневен срок от 
получаването, след което при наличие на основание, договора се прекратява 
или се налагат неустойките по чл.15 и чл.16 от договора

VI, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.19.(1) Настоящият договор се прекратява:
1. с изтичане срока на договора;
2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на 

договора;
4. при констатирани системни нарушения на клаузите на настоящия 

договор - повече от 3 (три) нарушения с наложени санкции в рамките на една 
календарна година или прекратяване на изпълнението на възложените превози, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора и да получи неустойка в размер 
на 5000 (пет хиляди) лева;

5. при утвърдена промяна на транспортната схема, водеща до закриване 
на част от линиите, предмет на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да 
предложи промяна в предмета на договора на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При отказ от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорът се прекратява в едноседмичен срок;

6. при утвърдени частични изменения на елементите на маршрутното 
разписание на линиите, предмет на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да 
предложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнението им. При несъгласие от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настоящият договор се прекратява в едноседмичен срок;

7. при установено влошаване техническото състояние на превозните 
средства и хигиената на автомобилите, извършващи превозите по договора, 
установени чрез проверки от служители на Община Нова Загора - настоящият 
договор се прекратява с едноседмично предизвестие, връчено лично или по 
пощата, чрез обратна разписка;

8. от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с едномесечно писмено предизвестие за 
прекратяване на дейността;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без предизвестие:
1. при прекратяване правата, произтичащи от лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - 

от деня на отнемането му. В този случай линията се възлага на класиралият се 
на второ място участник;

2. при открито производство по ликвидация или несъстоятелност на 
превозвача;

VII. СЪОБЩЕНИЯ
Чл. 20. (1) Всички съобщения, свързани с изпълнението на настоящия 

договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от 
упълномощените лица.

(2 ) За дата на съобщението се смята:



а) датата на предаването -  при ръчно предаване на съобщението;
б) датата на пощенското клеймо на обратната разписка -  при изпращане 

по пощата;
в) датата на приемането -  при изпращане по факс или телекс.
Валидни адреси и данни на страните са:
За Възложителя:
Община Нова Загора, гр. Нова Загора, ул. „24 май" № 1 , тел. 0457 62121. 
За Изпълнителя:
„Загора-Транс-ДД" ООД, с. Езеро, Община Нова Загора, тел. 0888264775.
(3 ) При промяна на горните данни съответната страна е длъжна да 

уведоми другата в тридневен (3) срок от промяната.

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.21. Страните по настоящия договор ще решават споровете, 

възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, 
с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по 
взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие 
въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на 
Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл.22. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до 
нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.23. Настоящият договор не може да бъде изменян, освен в случаите 
и по реда на чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

Чл.24. За неуредените въпроси по настоящия договор се прилагат 
разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл.25 Всички клаузи от договора, които уреждат участието на 
подизпълнител/и при изпълнението на договора, са неприложими, в случай, че 
при неговото изпълнение не се предвижда участието на подизпълнител/и.

Настоящият договор се изготви в три еднообразни екземпляра, два за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са: ценово предложение 
съдържащо приложение с цените на билетите за автобусните линии и 
маршрутно разписание.

Съгласувал!
С. Дериволков
Нач. на отдел „П

Съгласувал!
Р. Димитрова
Нач. на отдел „С  ___



Образец № 6

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Л ем т ... ÜopgaäQ&.. &.Подписаният/-ната/

в качеството ми на . . ................. ................  (посочва се
длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - 
напрп изпълнителен директор:  . управител и др.)  на. а.. Зя ш р х  ...1р амс.г. .Д Д . Г.. .... ............................
/наименование на юридическото ли ц е /Е Т ^ И К у^ ^ ^ .^ ^ й ^  със седалище и адрес
на управление .См...<^£^^..,Ш .^^.<^С^0О..лЛР.ЛЛ^.Огт ........... -  участник в
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на 
обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, 
областната и републиканската транспортна схема на територията на 
община Нова Загора"

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената услуга, 
Ви представяме нашата Ценова оферта, в която Ви предлагаме цена за един 
пътникокилометър за всяка от съответните линии, включени в обособените позиции 
и средна цена на пътникокилометър за всички автобусни линии включени в 
обособената позиция, както следва:

№ на обособена 
позиция

Наименование на 
автобусните линии, 
включени в 
обособената позиция

Цена на пътникокилометър 
лева/ с вкл. ДДС

Средна цена на 
пътникокилометър за 
цялата обособена 
позиция

Обособена 
позиция № 1

1.
2.
3.
4.
5.

Обособена 
позиция № 2

1. О.. /У

0. /е*
2. t o p f e n О, / 9
з. 'с&Ь ло лл О. М
4. iü tLhattrtdO , 0 /Л,o'
5 ./>. ЗЬгоШ/ащ &ЖШ'/ о, m s
6. /?/Z7 UOÖ о м

Обособена 
позиция № 3

1. Po. де utcoL a  sc

O M f
2. P a $ e & t tu ом  6
з.#. Cktiasoj о. /я
4. f О. S6
5. (U u & k fr /7 /0

Обособена 
позиция № 4

l.
2.
3.
4.

Обособена 
позиция № 5

1.

3.
4.
5.

Обособена 
позиция № 6

1.

Обособена 
позиция № 7 О. Об



Средната цена за един пътни коки лометър за съответната обособена позиция 
се формира на базата на цената за един пътникокилометьр за всяка от автобусните 
линии включени в съответната обособена позиция.

Цената на билета за всяко населено място, включено в маршрутното 
разписание за съответната линия от обособената позиция се формира от 
предложената цената на един пътникокилометьр с вкл. ДДС за съответната линия.

За обособени позиции № 6 и № 7 не предлагаме средна на
пътникокилометьр, В оценката на офертата ни за тези обособени позиции следва да 
участва предложената цена на пътникокилометьр за съответната линия.

Приложение: Справка за цените на билетите за всички 
включени в обособените позиции, за които участвам.

УПРАВИТЕЛ:
/подпис, п^ чатД 5^



Ценоразпис на фирма

Нова Загора 1,00 1,70 2,60 3,20 3,20 3,80 4,00

Езеро 1,00 2,00 2,50 2,50 3,00 3,00

Радево 1,00 2,00 2,00 2,50 2,80

Млекарево 1,00 1,00 1,50 1,50

Пет могила 1,00 1,50 1,50

Новоселец 1,50 1,00

Бял кладенец 1,50

Радецки

Нова Загора 1,60 2,20 2,60

Пъдарево 1,00 2,00

Омарчево 1,20

Питово

Нова Загора 1,50 2,00 2,70

Кортен 1,00 1,70

Мечия кам! 1,00

Баня

Нова Загс 1,4 1,4 1,4

Ценино 1,4 1,4

Вилна зоне 1,4

Съдийско поле



Ценоразпис на фирма"

Нова Загора 1,00 1,00 1,20 2,20 2,70 2,70 4,00

Асеновец 0,60 1,00 1,50 2,00 2,20 4,00

Брястово 0,60 1,50 1,50 2,20 4,00

Караново 1,00 1,50 1,60 4,00

Руманя 1,00 1,60 2,70

Братя Кунчеви 1,00 2,70

Подслон 2,20

Стара Загора

Нова Загора 1,00 1,80 2,20 2,70 3,50 3,50 4,00

Ст.Вой вода 1,00 1,50 2,20 2,50 3,00 4,00

Загорци 1,00 1,50 2,20 2,50 3,50

Събрано 1,00 1,50 2,00 3,20

Х.Аспар. 1,00 1,50 2,20

Пл.могила 1,00 1,80

Г.Ботево 1,80

Стара Загора



ЦЕНОРАЗПИС НА ФИРМА

Н.Загора 6,00 21,00

Чирпан 15,00

София



Н.Загора 1,5 1,8 2,5 3 3,5 4

Съдиево 1 1,5 2 3 3,5

Камено 1 1,5 2,5 3

Старо село 1 1,5 2,5

Зл.Войвода 1 2

Сл.мин.бани 1,5

Сливен


