
За извършване на обществен превоз на пътници

№ /{%i?/2QlS г.

Днес, 2018 г., в гр. Нова Загора, между:
1. ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА, със седалище и адрес на управление гр. Нова 

Загора, ул. 24 „май" № 1, ЕИК 000590597, представлявана от Николай Георгиев Грозев 
- Кмет, наричана по - нататък „ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от една страна

и
2. „Загора Транс-ДД" ООД, с. Езеро, със седалище и адрес на управление 

Община Нова Загора, с. Езеро, с ЕИК 119519273, представлявано от Денчо Йорданов 
Денчев - Управител, в качеството на „ИЗПЪЛНИТЕЛ", на основание чл. 19, ал. 2 от 
Закона за автомобилните превози, чл. 112 от ЗОП и Решение № 74/15.11.2017 г. на 
Възложителя за избор на изпълнител на обществена 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, за следното:

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

обществен превоз на пътници по автобусни линии:
Обособена позиция № 2:
1. НОВА ЗАГОРА - КОРТЕН - БАНЯ -6.45; 10.15; 12.15; 13.15; 15.15; 17.15;

19.00;
2. НОВА ЗАГОРА - КОРТЕН -18.30 / делнични дни /;
3. НОВА ЗАГОРА - ЦЕНИНО - СЪД.ПОЛЕ -8.00 ; 12.20; 16.45 /без съб. и нед./;
4. НОВА ЗАГОРА - АСЕНОВЕЦ -БРЯСТОВО - КАРАНОВО - 10.45; 13.30; 16.45; 

18.30 /нощуващ/;
5. НОВА ЗАГОРА - СТАРА ЗАГОРА / ПРЕЗ КАРАНОВО / - 6.45;
6. НОВА ЗАГОРА - П.ПЪДАРЕВО - ОМАРЧЕВО - ПИТОВО - 7.15; 13.30; 17.30.
Обособена позиция № 3:
1. НОВА ЗАГОРА - РАДЕВО - МЛЕКАРЕВО - БЯЛ КЛАДЕНЕЦ - ПЕТ МОГИЛИ -

НОВОСЕЛЕЦ - РАДЕЦКИ - 7.15; 13.30/делн.дни/; 15.00 /събота и неделя/; 17.20
/делн.дни/;

2. НОВА ЗАГОРА - РАДЕВО - МЛЕКАРЕВО - ПЕТ МОГИЛИ - НОВОСЕЛЕЦ - 
РАДЕЦКИ - 11.30;

3. НОВА ЗАГОРА - СТ.ЗАГОРА / ПРЕЗ СЪБРАНО / - 7.10;
4. НОВА ЗАГОРА - РАДЕВО - МЛЕКАРЕВО - 6.10 / от 01.09. до 30.06./.
от утвърдената Общинска/Областна/Републиканска транспортна схема по 

обособена позиция № 2, № 3 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 5 (пет) години от сключването на 
договора.

II. 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 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 нормативни 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
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превозите, 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. 3. 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 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 нормативни 
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. За доброволно въведените намаления за отделни социални 
групи извън регламентираните, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсация на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 4. Цена на билета, определена за превоз на пътници по автобусните линии 
е, както следва:

Обособена позиция № 2:
1. НОВА ЗАГОРА - КОРТЕН - БАНЯ -6.45; 10.15; 12.15; 13.15; 15.15; 17.15; 

19.00 - 2,70 лева с вкл. ДДС.
2. НОВА ЗАГОРА - КОРТЕН -18.30 / делнични дни / - 1,50 лева с вкл. ДДС.
3. НОВА ЗАГОРА - ЦЕНИНО - СЪД.ПОЛЕ -8.00 ; 12.20; 16.45 /без съб. и нед./ - 

1,40 лева с вкл. ДДС.
4. НОВА ЗАГОРА - АСЕНОВЕЦ -БРЯСТОВО - КАРАНОВО - 10.45; 13.30; 16.45; 

18.30 /нощуващ/ - 1,20 лева с вкл. ДДС.
5. НОВА ЗАГОРА - СТАРА ЗАГОРА / ПРЕЗ КАРАНОВО / - 6.45 - 4,00 лева с вкл.

ДДС.
6. НОВА ЗАГОРА - П.ПЪДАРЕВО - ОМАРЧЕВО - ПИТОВО - 7.15; 13.30; 17.30 - 

2,60 лева с вкл. ДДС.
Обособена позиция № 3:
1. НОВА ЗАГОРА - РАДЕВО - МЛЕКАРЕВО - БЯЛ КЛАДЕНЕЦ - ПЕТ МОГИЛИ -

НОВОСЕЛЕЦ - РАДЕЦКИ - 7.15; 13.30/делн.дни/; 15.00 /събота и неделя/; 17.20
/делн.дни/- 3,80 лева с вкл. ДДС.

2. НОВА ЗАГОРА - РАДЕВО - МЛЕКАРЕВО - ПЕТ МОГИЛИ - НОВОСЕЛЕЦ - 
РАДЕЦКИ - 11.30- 3,80 лева с вкл. ДДС.

3. НОВА ЗАГОРА - СТ. ЗАГОРА / ПРЕЗ СЪБРАНО / - 7.10- 4,00 лева с вкл. ДДС.
4. НОВА ЗАГОРА - РАДЕВО - МЛЕКАРЕВО - 6.10 / от 01.09. до 30.06./ - 2,59 

лева с вкл. ДДС.
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).

III. 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 
15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за



осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и по Наредба № 33 от 
03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на РБ;

2. в съответствие с чл. 52, ал. 1 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен 
превоз на пътници и товари на територията на РБ, Възложителя определя Автогара - 
Нова Загора да обслужва общинските, областните и републикански автобусни линии, 
като след влизането в сила на заповедта на Изпълнителния директор на Агенция 
„Автомобилна администрация" за определяне на категорията на Автогара-Нова Загора 
Изпълнителя задължително ще трябва да използва съобразно възложеното му 
разписание при изпълнение на превозите по автобусните линии от настоящата 
обособена позиция.

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;

5. има право да променя реда за предоставяне на документите по чл. 3.
6. има право да приеме изпълнението на Услугите за всеки отделен период, 

когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор;
7. има право да контролира изпълнението на поетите от Изпълнителя 

задължения, в т. ч. да иска и да получава информация от Изпълнителя през целия срок 
на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение 
на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;

8. има право да упражнява контрол, самостоятелно или съвместно с 
компетентните органи, относно спазване на утвърденото/ите маршрутно/и 
разписание/я, изпълнението на другите задължения по Договора, изпълнение на 
задължения, съгласно действащото законодателство, както и за изпълнението на 
техническите изисквания за осъществяване на превоз на пътници от страна на 
Изпълнителя;

9. има право да дава задължителни писмени указания на Изпълнителя относно 
документите за отчитане на дейността, тяхната форма, съдържание и т. н. 
Задължителни за Изпълнителя са всички указания на Възложителя или на негов 
представител относно формата и начина за водене на отчетност на изпълнението и 
начина на оформяне на документите във връзка с този Договор.

10. да оказва съдействие на Изпълнителя във връзка с изпълнението на този 
Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки при изпълнението на 
Договора, когато Изпълнителят поиска това;

11. да иска изпълнение в определени срокове на препоръки, указания и други 
подобни, дадени от компетентни органи;

12. да определя началните, междинните и крайните спирки, и да променя 
същите при необходимост, както и да изисква съобразяване на изпълнението с 
непредвидени промени, свързани с нова организация на движението и други подобни, 
и да задава условия по изпълнението, съгласно нововъзникналите обстоятелства;

13. по всяко време да иска, в определен от него срок, отчетна информация за 
реализация на работите от Изпълнителя;

14. по всяко време да следи за спазването на нормативните и техническите 
изисквания от страна на Изпълнителя;

15. да прекрати Договора в случаите на несъгласие от страна на Изпълнителя 
от изменението на маршрутното разписание.

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;



(4) . да заплати на Изпълнителя цената в размера, по реда и при условията, 
предвидени в Наредбата и този Договор - полагаемите средства за компенсиране на 
намалените приходи от прилагането на цени за пътувания по автомобилния транспорт, 
предвидени в нормативни актове за определени категории пътници;

(5) . да предостави и осигури достъп на Изпълнителя до информацията, 
необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на 
относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

(6) . да оказва съдействие на Изпълнителя във връзка с изпълнението на този 
Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки при изпълнението на 
Договора, когато Изпълнителят поиска това.

(7) . своевременно да уведомява Изпълнителя за наложителни промени в 
организацията на движение в някои участъци от пътната или улична мрежа, като 
определя подходящ маршрут на движение;

(8) . при неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно 
изпълнение на възложеното с този Договор, пълна липса на изпълнение, или при 
каквото и да било друго неизпълнение на задължения по този Договор, Възложителят 
има право да изисква съставянето на констативен протокол, подписан от представител 
на Възложителя и Изпълнителя или негов служител. Същият е годно доказателство за 
упражняване на правата на Възложителя срещу Изпълнителя, като неизправна страна, 
в това число и да прихваща неустойки от дължими към Изпълнителя суми. При отказ 
на Изпълнителя или на негов служител за подписване на констативен протокол за 
неизпълнение, същият се подписва от Възложителя или негов служител и двама 
свидетели, и е годно доказателство за упражняване на правата на Възложителя срещу 
Изпълнителя, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от 
дължими към Изпълнителя суми. При констатиране с протокола на недостатъци на 
свършената работа или друго неизпълнение, в същия се отбелязва естеството на 
недостатъците/неизпълнението и степента, в която те засягат работата на 
Изпълнителя. При забава или друго неизпълнение, се посочва периода на 
просрочването и/или естеството на неизпълнението;

(9) . при каквото и да било неизпълнение от страна на Изпълнителя, 
Възложителят може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при 
условие на констатирането му по реда по-горе.

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.

IV. 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 извършва обществен превоз на пътници по цена/и на билета/ите, съгласно 

представената ценова оферта;
2. да извършва обществен превоз на пътници при условията на документацията 

за обществената поръчка, съгласно представената от него оферта, неразделна част от 
този договор и съгласно указанията на Възложителя или негови представители, при 
стриктно съблюдаване на приложимата правна уредба към момента на изпълнението;

3. при промяна на законодателството, свързано с извършване на обществен 
превоз на пътници, да съобразява изпълнението на задълженията си с промените и да 
извършва работите по начин, отговарящ на действащите към момента на изпълнението 
норми, практики, стандарти и др., без да се налага изрично уведомяване от 
Възложителя или каквото и да било анексиране на Договора. При противоречие на 
клаузи на договора с приложимото към момента на изпълнението законодателство, 
изпълнението на задълженията по Договора Изпълнителят съобразява със законите на 
страната към момента на изпълнението.;

4. да изпълнява стриктно разпоредбите на Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за 
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 
обществени превози на пътници с автобуси, Закона за автомобилните превози, Закона 
за движението по пътищата и други нормативни актове за организацията на 
автомобилния транспорт, както и приложимото към дейността законодателство. 
Изпълнителят се задължава да изпълнява решенията на Общински съвет - Нова Загора, 
които имат отношение към извършваната от него дейност;

5. да не допуска превоз на пътници без документ - билет или карта за пътуване, 
издадени съгласно Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби 
в търговските обекти чрез фискални устройства и Наредбата за условията и реда за 
отпечатване и контрол върху ценни книжа;

6. да изпълнява качествено превоза на пътници като осигурява изпълнение на 
Договора съобразно критериите за достъпност на хора с увреждания, гарантира 
култура на обслужване, безопасност и комфорт на пътуванията, наличие на табели с 
изпълнявания маршрут и ценоразпис на услугата, отопление през зимния сезон, 
застраховка на пътниците и др.;

7. да осъществява превоз на пътници само с автобуси, за които има издадени 
удостоверения на ППС за обществен превоз на пътници на територията на Република 
България, освен в случаите, когато превозът се осъществява с лиценз на общността;

8. да осъществява превозите с обявените автобуси при участие в процедурата 
за възлагане на обществена поръчка, а при невъзможност да използва същите, да 
изпълнява Договора с автобуси със същата или с по-висока „Екологична категория" 
(Евро) от тези, с които е участвал в процедурата; да обезпечава замяната на 
повредените превозни средства с изправни такива;

9. да осъществява превоза само с водачи, които отговарят на изискванията за 
минимална възраст, правоспособност за управление на моторни превозни средства от 
съответната категория и за психологическа годност, определени съгласно действащото 
законодателство;



10. да не извършва едностранна промяна в организацията на превозите. 
Водачите на автобусите, обслужващи линиите, да работят точно по утвърдено 
маршрутно разписание и да спират на всички определени спирки.;

11. да съблюдава всички изисквания, свързани с безопасността на движението;
12. да спазва указанията на компетентните органи, респективно на 

Възложителя за превозване на определени групи правоимащи лица и осигуряване на 
документи, свързани с определянето и предоставянето на средства за компенсиране на 
безплатните и по намалени цени пътувания;

13. да не се отклонява от утвърдения маршрут, освен ако важни причини не 
налагат това. При извършване на превози по междуселищни автобусни линии 
задължително да се използват автогарите и автоспирките, посочени в маршрутното 
разписание;

14. да осигурява своевременно всички задължителни застраховки на 
пътниците, на водача и на МПС;

15. да осигури хигиена, отопление, вентилация и приветлив вид на автобусите, 
с които извършва превозите;

16. да издава абонаментни карти за пътуване на определени категории 
граждани, регламентирани със закон или с акт на Министерския съвет, съгласно 
действащото законодателство, което регламентира условията и реда за извършване на 
безплатните и по намалени цени пътувания и предоставяне на средства от държавния 
бюджет за компенсиране на стойността им;

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

18. да организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ 
общото им здравословно състояние;

19. да организира проверката на техническото състояние на автобусите преди 
излизане от гаража;

20. да осигурява предварителна продажба на билети и карти в официално 
обявени бюра, автогари и др. или на място в автобуса;

21. при настъпване на техническа повреда или друга причина, довела до 
невъзможност за изпълнение на превоза по утвърденото разписание, Изпълнителят се 
задължава да обезпечи нормалното извършване на превоза;

22. своевременно да предприема всички необходими мерки за уведомяване на 
Възложителя за възникване на обстоятелства, осуетяващи или възпрепятстващи, или 
забавящи изпълнението на задължения по Договора, както и да предприема всички 
необходими действия по документиране и отразяване на същите обстоятелства, в това 
число да предприема мерки, позволяващи доказване на форсмажорните обстоятелства, 
на които смята да се позовава;

23. в срок от един календарен ден след датата на отнемане на лиценза или при 
отказ същият да бъде продължен, да уведоми писмено Възложителя;

24. в срок от три календарни дни да уведоми писмено Възложителя, ако изпадне 
в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е открито производство по 
несъстоятелност. При неизпълнение на задължението за уведомяване на 
горепосочените обстоятелства, Изпълнителят отговаря за претърпените от 
Възложителя вреди;

25. при настъпване на обстоятелства, които поставят Изпълнителя в 
невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане 
да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното, да информира 
Възложителя с цел прекратяване на Договора;

26. да оказва съдействие при извършване на проверки от страна на 
представителите на Възложителя;

27. да извърши възложената работа на свой риск, със свои ресурси и персонал;
28. при изпълнение на обществената поръчка, да спазва правилата за 

безопасност на уреждащата ги нормативна уредба;
29. да упражнява постоянен контрол за осигуряване на безопасността при 

осъществяване на обществения превоз на пътници, като следи здравословното



състояние на шофьорите и състоянието на автобусите и съответствието им с 
изискванията за безопасност, като при констатиране на признаци на несъответствие е 
длъжен да предприеме адекватни мерки за привеждане на автобусите в състояние, 
гарантиращо безопасност при използването им;

30. за целия срок на Договора да осигури възможност за ремонт и поддържане 
в изправност на автобусите в сервизна база;

31. да предприема всички необходими действия за извършване на 
експлоатационна поддръжка и ремонтно-възстановителни работи по автобусите 
своевременно;

32. да определи лице, което да контактува с Възложителя по всички въпроси, 
касаещи изпълнението на Договора;

33. да участва и съдейства за своевременното съставяне на всички документи 
по време на изпълнението на Договора. Изпълнителят е длъжен да води отчетност по 
изпълнението на този Договор, съгласно приложимото законодателство и да оказва 
съдействие при извършване на проверки от страна на представителите на 
Възложителя;

34. да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите 
на Възложителя;

35. при поискване от страна на Възложителя, да представи съответните 
удостоверяващи документи. Изпълнителят се задължава да предоставя информация за 
хода на работата и стадия на изпълнението на Договора при поискване от Възложителя, 
както и да оказва нужното съдействие на представители на Възложителя и/или на други 
органи при извършване на контрол по изпълнението на обществената поръчка;

36. да води и съхранява необходимата аналитична счетоводна информация за 
извършените разходи по време на изпълнението на Договора, и при поискване да я 
предоставя на Възложителя или неговите представители;

37. да не предоставя на други лица и организации информация, която е получил 
или му е станала известна при и по повод изпълнението на обществената поръчка. 
Изключения от това правило са допустими само при условията на настоящия Договор.

38. в съответствие с чл. 52, ал. 1 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен
превоз на пътници и товари на територията на РБ Изпълнителя следва да представи на 
Възложителя документ, удостоверяващ правото му задължително да ползва срещу 
заплащане Автогара - Нова Загора, издаден от собственика на автогарата. Документът 
се представя в едноседмичен срок след влизането в сила на заповедта на
Изпълнителния директор на Агенция „Автомобилна администрация" за определяне на 
категорията на Автогара-Нова Загора.

39. Изпълнителя представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 
% от неговата стойност без ДДС преди сключване на договора, а именно:

За Обособена позиция № 2 - сумата от 1030 лв. /хиляда и тридесет лева/.
За обособена позиция № 3 - сумата от 933,30 лв. /деветстотин и тридесет и три 

лева и тридесет ст./.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 20 

(двадесет) дни след прекратяването на Договора/приключване на изпълнението на 
Договора и окончателно приемане на Услугите в пълен размер, ако липсват основания 
за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите 
задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение 
на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията 
за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния 
случай на неизпълнение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен 
размер, в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 
10 (десет) дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на 
това основание;



2. при пълно или частично неизпълнение, в т.ч. когато Изпълнителя прекрати 
обслужването на на някоя от включените в обособената позиция автобусни линии, и 
договорът бъде прекратен от възложителя на това основание в тази му част;

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в
несъстоятелност.

В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на 
Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
да търси обезщетение в по-голям размер.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 
Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

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 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. 16. (1) Дължимите неустойки се заплащат по банкова сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.



(2) 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.

Чл. 17. 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.14 и чл.15 от договора.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 18. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на срока на Договора или с достигане на максимално допустимата 

стойност 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 3 
(три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

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 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;
6. при прекратяване на правата, произтичащи от лиценза на Изпълнителя;
7. при констатирани системни нарушения на клаузите на настоящия договор 

(повече от 3 нарушения с наложени санкции в рамките на 1 календарна година) или 
прекратяване на изпълнението на възложените превози, Възложителят има право да 
развали договора.

8. 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;

9. 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.

10. от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с едномесечно писмено предизвестие за 
прекратяване на дейността му като превозвач;

(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма, с двумесечен 

срок на предизвестие за всяка от Страните;
2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация - по искане на всяка от Страните.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без предизвестие при прекратяване 

правата, произтичащи от лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - от деня на отнемането му.

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 7 
(седем) дни, считано от датата на влизане в сила на Договора;

2. Изпълнителят е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 3 (три)
дни;



3. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Техническата 
спецификация и Техническото предложение.

(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. Възложителя 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; и
б) да предаде на Възложителя всички отчети, 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.

VII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Деф инирани 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 прилож ими  норми
Чл. 24. При изпълнението на Договора, Изпълнителят и неговите 

подизпълнители са длъжни да спазват 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.

Конф иденциалност
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 й известна при или по повод изпълнението на Договора 
(„Конфиденциална информация"). Конфиденциална информация включва, без да



се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга 
информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други 
материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от 
каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и 
оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, 
методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или 
стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, 
диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, 
софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи 
или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща 
се на компютърен диск или друго устройство.

(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 точка 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.

Авторски права
Чл. 27. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за 

авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички 
документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в 
резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на 
Възложителя в същия обем, в който биха принадлежали на автора. Изпълнителят 
декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените 
документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект 
на авторско право.

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай 
че Възложителят и/или Изпълнителят установят, че с изготвянето, въвеждането и 
използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този 
Договор, е нарушено авторско право на трето лице, Изпълнителят се задължава да 
направи възможно за Възложителя използването им:



1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг 

елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; 
или

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от 
третото лице, чиито права са нарушени.

(3) Възложителят уведомява Изпълнителя за претенциите за нарушени 
авторски права от страна на трети лица в срок до 3 (три) дни от узнаването им. В 
случай, че трети лица предявят основателни претенции, Изпълнителят носи 
пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. Възложителя 
привлича Изпълнителя в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка 
с изпълнението по Договора.

(4) Изпълнителя заплаща на Възложителя обезщетение за претърпените 
вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на 
авторски права на трети лица.

Прехвърляне на права и задълж ения
Чл. 28. 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. 29. 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. 30. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този 

Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила" има значението на това 

понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че 
за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи 
дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до 
невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме 
всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и 
загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на 
непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или 
нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на 
непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и 
невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се 
спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да 
продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани 
от непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на 

непреодолима сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на 

непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до 

невъзможност за изпълнение на Договора.
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.



Нищ ож ност на отделни клаузи
Чл. 31. 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. 32. (1) Всички уведомления между Страните във връзка стози Договор 

се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано 
писмо, по куриер, по факс, по електронна поща.

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

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. Нова Загора, ул. 24 май № 1.
Тел.: 0457 62122 
Факс: 0457 64303 
e-mail: obshtina@nova-zagora.org 
Лице за контакт: Иванка Андреева

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;
4. датата на приемането - при изпращане по факс;
5. 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 1 (един) ден 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 3 (три) дни от вписването й в съответния регистър.

П рилож имо право
Чл. 33. 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.

Разреш аване на спорове
Чл. 34. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, 

включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване,

mailto:obshtina@nova-zagora.org


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
Този Договор се състои от 14 (четиринадесет) страници и е изготвен и 

подписан в 3 (три) еднообразни екземпляра - един за Изпълнителя и два за 
Възложителя.

Приложения:
Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните 

приложения:
Приложение № 1 - Техническа спецификация;
Приложение № 2 - Техническо предложение на Изпълнителя;
Приложение № 3 - Ценово предложение на Изпълнителя;
Маошоутни оазписания.
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МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

на автобусна линия НОВА ЗАГОРА - БАНЯ

Разстоя- 
ние ( км.

Час,минути
М А Р Ш Р У Т

Час,минути
Пристига Стон Тръгва Пристига Стои Тръгва

6.45 НОВА ЗАГОРА АГ 7.55
7 6.54 I 6.55 КОРТЕН АС 7.45 1 7.46
9 7.10 БАНЯ АС 7.30

Обща дължина 16 км. Средна техническа скорост 33.1 км
Общо време за движение 0.29 ч.мнн. Средна съобщителна скорост 32.0 км
Общо време за пъту ване 0.30 ч.мнн.

на

С Д01

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:11 I У
Настоящото разписание се възлага от ОБЩ ИНА НОВА ЗАГОРА

. oj .. .%...................

/ фирма на превозвача /

•овор № 19.• . 9 . 1 . със срок на деш/гивис до'..Щ>й).‘.Я/.9.?^З..г.

( \
Заверка о г общината:........  f. .Л у .......

/ и  /  **//
N .V //

го



МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

на автобусна линия НОВА ЗАГОРА - БАНЯ

Разстоя
ние ( км.

Час,минути
М А Р Ш Р У Т

Час,минути
Пристига Стои Тръгва Пристига Стои Тръгва

10.15 НОВА ЗАГОРА АГ 11.30
7 10.25 1 10.26 KOPTEH АС 11.19 1 11.20
9 10.45 БАНЯ АС 11.00

Обща дължима 
Общо време за движение 
Общо време за пътуване

16 км. 
0.29 ч.мин. 
0.30 ч.мин.

Средна техническа скорост 33.1 км
Средна съобщителна скорост 32.0 км

на

. / /  f)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: -У ' >

Настоящото разписание се възлага от ОБЩИНА ШХВАЗАГОРА........................
/ фирма на превозвача /

с договор със срок на дсйстивис

Заверка о г общината:



МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

иа автобусна линия НОВА ЗАГОРА - БАНЯ

Разстоя
ние ( KM.

Час,минути Час,минути
Пристига Стои Тръгва М А Р Ш Р У Т Пристига Стои Тръгва

12.15 НОВА ЗАГОРА АГ 13.30
7 12.25 1 12.26 КОРТЕН АС 13.19 1 13.20
9 12.45 БАНЯ АС 13.00

Обша дължина 16 км. Средна техническа скорост 33.1 км
Обшо време за движение 0.29 ч.мин. Средна съобщителна скорост 32.0 км
Обшо време за пътуване 0.30 ч.мин.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪ

на

Настоящото разписание се възлага от ОБЩИНА АГОРА

. Ь м  ЩЪу.... .
/ фирма на превозвача /

с договор ......г. със срок на деп^тивис до. . . . P.'Â r.

Заверка от общината:,
y l ITдл р т  \% I t \  /V1 i t  i I j!

I no и п ечат/
J Л v



МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

па автобусна линия НОВА ЗАГОРА - БАНЯ

Разстоя
ние ( км.

Час,минути
М А Р Ш Р У Т

Час,минути
Пристига Стои Тръгва Пристига Стои Тръгва

13.15 НОВА ЗАГОРА АГ 14.30
7 13.25 1 13.26 КОРТЕН АС 14.19 1 14.20
9 13.45 БАНЯ АС 14.00

Обща дължина 
Общо време за движение 
Общо време за пътуване

16 км. 
0.29 ч.мин. 
0.30 ч.мин.

Средна техническа скорост 33.1 км
Средна съобщителна скорост 32.0 км

Настоящото разписание се възлага от ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

на .1; нР : .  9. $5.
/ фирма на превозвача /

с договор със срок на дей; тивне до...

Заверка от общината:

Ц ш . Ш г .



МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

на автобусна линия НОВА ЗАГОРА - БАНЯ

Разстоя
ние ( км.

Час,минути
М А Р Ш Р У Т

Час,минути
Пристига Стои Тръгва Пристига Стои Тръгва

15.15 НОВА ЗАГОРА АГ 16.30
7 15.25 1 15.26 КОРТЕН АС 16.19 1 16.20
9 15.45 БАНЯ АС 16.00

Обша дължина
Обшо време за движение
Общо време за пътуване

16 км. 
0.29 ч.мнн. 
0.30 ч.мнн.

Средна техническа скорост 33.1 км
Средна съобщителна скорост 32.0 км

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ

на

Настоящото разписание се възлага от ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

Ъ ол ojpoy. в < ^  , . М .........................................

/ фирма на превозвача /

с договор ......г. със срок па действие до... 1^.:.9 .Ь А .9 .^г.
(t d  - ^  \  ' з

м  М / - г1) •;

Заверка от общината:...
/п си  печат/



МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

па автобусна линия НОВА ЗАГОРА - БАНЯ

Разстоя
ние ( км.

Час,минути Час,минути
Пристига Стои Тръгва М А Р Ш Р У Т Пристига Стои Тръгва

17.15 НОВА ЗАГОРА АГ 18.30
7 17.25 1 17.26 КОРТЕН АС 18.19 1 18.20
9 17.45 БАНЯ АС 18.00

Обща дължина 16 км.
Общо време за движение 0.29 ч.мнн.
Общо време за пъту ване 0.30 ч.мнн.

Средна техническа скорост 33.1 км
Средна съобщителна скорост 32.0 км

 ̂ с И
/ ■$- у 
<с /

• V\

Г (  . [) 'Ш  }
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ iC ^B E ff*  v ^  1

9

Настоящото разписание се възлага от ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

на. Ь (и  0b<X _ _

/ фирма на превозвача /



МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

на автобусна линия НОВА ЗАГОРА - БАНЯ

Разстоя
ние ( км.

Час,минути
М А Р Ш Р У Т

Час,минути
Пристига Стои Тръгва Пристига Стои Тръгва

19.00 НОВА ЗАГОРА АГ 20.00
7 19.10 1 19.11 КОРТЕН АС 19.49 1 19.50
9 19.30 БАНЯ АС 19.30

Обща дължина 16 км. Средна техническа скорост 33.1 kiv

Общо време за движение 0.29 ч.мин. Средна съобщителна скорост 32.0 км
Общо време за пътуване 0.30 ч.мин.

/ фирма на превозвача /



МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

на автобусната линия НОВА ЗАГОРА - КОРТЕН 
/ делнични дни /

Разстоя
ние ( км.

Час,минути
М А Р Ш Р У Т

Час,минути
Пристига Стои Тръгва Пристига Стои Тръгва

18.30 НОВА ЗАГОРА-АГ 18.50
7 18.40 КОРТЕН- АС 18.40

Обща дължина
Общо време за движение
Общо време за пътуване

7.0 км. 
0.10 ч.мин. 
0.10 ч.мин.

Средна техническа скорост 42.0 км/
Средна съобщителна скорост 42.0 км/1

Настоящото разписание се възлага от ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

на. . 0 0 1̂ ,

/ фирма на превозвача / 

е договор № ... . / . . .) ! ^ .* .9 .1  А ...г . със срок на дсйстнвис до.



МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

на автобусната линия НОВА ЗАГОРА - СЪДИЙСКО ПОЛЕ

Разстоя
ние ( км.'

Час,минути Час,минути
Пристига Стои Тръгва М А Р Ш Р У Т Пристига Стои Тръгва

8.00 НОВА ЗАГОРА-АГ 8.40
6 8.10 1 8.11 ЦЕНИНО-АС 8.29 1 8.30
4 8.20 СЪД.ПОЛ Е - АС 8.20

Обши дължима 10.0 км.
Общо време за движение 0.19 ч.мин.
Общо време за пътуване 0.20 ч.мин.

Средна техническа скорост 31.6 кл
Средна съобщителна скорост 30..0 к>

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВ

на

Настоящото разписание се възлага от ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

.............5 .^ .9.^ ... . ' ..  ̂.9. .̂

/ фирма на превозвача / 

с договор № . . . . . . . / . . ‘. А Р ... .1 . със срок на дсйстивие до ... J . Р .Р.1l. A.QA .̂r.

Заверка от общината:....... .
/ под! : и печат/

- т- ^' I  I



МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

на автобусната линия НОВА ЗАГОРА - СЪДИЙСКО ПОЛЕ

Разстоя
ние ( км.

Час,минути
М А Р Ш Р У Т

Час,минути
Пристига Стои Тръгва Пристига Стои Тръгва

12.20 НОВА ЗАГОРА - АГ 13.00
6 12.30 1 12.31 ЦЕНИНО-АС 12.51 1 12.50
4 12.40 СЪД.ПОЛ Е - АС 12.40

Обща дължина 10.0 км.
Общо време за движение 0.19 ч.мнн.
Общо време за пътуване 0.20 ч.мнн.

Средна техническа скорост 31.6 kin

Средна съобщителна скорост 30..0 к,\

•о /

i I* tv•с 1Г / / и  ̂
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

Настоящото разписание се възлага от ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

на.
/ фирма на превозвача /

л . със срок на д( сйстшше до... 1 А -.9.!: А  РА-k..r.с договор

Заверка от общината:



МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

на автобусната линия НОВА ЗАГОРА - СЪДИЙСКО ПОЛЕ
делнични днн

Разстоя
ние ( км.

Час,минути
М А Р Ш Р У Т

Час,минути
Пристига Стон Тръгва Пристига Стои Тръгва

16.45 НОВА ЗАГОРА - АГ 17.25
6 16.55 1 16.56 ЦЕНИНО-АС 17.14 1 17.15
4 17.05 СЪД.ПОЛ Е - АС 17.05

Обша дължина 10.0 км.
Общо време за движение 0.19 ч.мин.
Общо време за пътуване 0.20 ч.мин.

Средна техническа скорост 31.6 кл
Средна съобщителна скорост 30..0 к,>

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ

на

Настоящото разписание се възлага от ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

.............: .ть' _OO'ft............................................................................

/ фирма на превозвача /



МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

па автобусната линия НОВА ЗАГОРА - КАРАНОВО

Разстоя
ние ( км.

Час,минути Час,минути
Пристига Стои Тръгва М А Р Ш Р У Т Пристига Стои Тръгва

10.45 НОВА ЗАГОРА - АГ 11.25
6 10.53 1 10.54 АСЕНОВЕЦ-АС 11.16 1 11.17
2 10.59 1 11.00 БРЯСТОВО - АС 11.10 1 11.11
3 11.05 КАРАНОВО-АС 11.05

Обща дължина 11.0 км.
Общо време за движение 0.18 ч.мин.
Общо време за пътуване 0.20 ч.мин.

Средна техническа скорост 36.7 км/ч
Средна съобщителна скорост 33.0 км/ч

. С н
- •— О 4

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

V
\\и и А

j

Настоящото разписание се възлага от ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

Заверка от общината:.......
/ по;

I

M E T

и печат /



МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

на автобусната линия НОВА ЗАГОРА - КАРАНОВО

Разстоя
ние ( км.

Час,минути
М А Р Ш Р У Т

Час,минути
Пристига Стои Т ръгва Пристига Стои Тръгва

13.30 НОВА ЗАГОРА - АГ 14.10
6 13.38 1 13.39 АСЕНОВЕЦ-АС 14..01 1 14.02
2 13.44 1 13.45 БРЯСТОВО-АС 13.55 1 13.56
3 13.50 КАРАНОВО- АС 13.50

Обща дължина 11.0 км.
Общо време за движение 0.18 ч.мин.
Общо време за пътуване 0.20 ч.мин.

Средна техническа скорост 36.7 км/ч
Средна съобщителна скорост 33.0 км/ч

■I I
( fe j  ‘ ,ч.- |/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: ¥  С

на

Настоящото разписание се възлага от ОБЩИНА Н&ВА ЗАГОРА

.............. w v a . ................................................................

/ фирма на превозвача /

с договор



МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

на автобусната линия НОВА ЗАГОРА - КАРАНОВО

Разстоя
ние ( км.

Час,минути
М А Р Ш Р У Т

Час,минути
Пристига Стои Тръгва Пристига Стои Тръгва

16.45 НОВА ЗАГОРА -АГ 17.25
6 16.53 1 16.54 АСЕНОВГЦ- АС 17.16 1 17.17
2 16.59 1 17.00 БРЯСТОВО - АС 17.10 1 17.11
3 17.05 КАРАНОВО-АС 17.05

Обща дължина 11.0 км.
Общо време за движение 0.18 ч.мнн.
Общо време за пътуване 0.20 ч.мнн.

Средна техническа скорост 36.7 км/ч
Средна съобщителна скорост 33.0 км/ч

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВРХ: Г
U Lf 0

ч А\ - ,
■ У

У Ъ,

на

Настоящото разписание се възлага от ОИ11НЩД.Н0ВЛ ЗАГОРА

..........„ Й  йу.... : \ Ч.... £>. .......................................

/ фирма на превозвача /

с договор .......г. със срок на [систивис

Заверка от общината:....
/ г/с тис и печат /



МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

на автобусната линия НОВА ЗАГОРА - КАРАНОВО

Разстоя
ние ( км.

Час,минути
М А Р Ш Р У Т

Час,минути
Пристига Стои Тръгва Пристига Стои Тръгва

18.30 НОВА ЗАГОРА -АГ 6.40
6 18.38 1 18.39 АСЕНОВЕЦ-АС 6.31 1 6.32
2 18.44 1 18.45 БРЯСТОВО - АС 6.25 1 6.26
3 18.50 КАРАНОВО-АС 6.20

Обща дължина 11.0 км.
Общо време за движение 0.18 ч.мнн.
Общо време за пътуване 0.20 ч.мнн.

Средна техническа скорост 36.7 км/ч
Средна съобщителна скорост 33.0 км/ч

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
\ гг.е.л т

Настоящото разписание се възлага от ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

па................... 001&..............________.......
/ ф!ярма на превозвача /



МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, 
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ’’АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

М А Р Ш Р У Т Н О  Р А З П И С А Н И Е  №20101 

на автобусна линия СТАРА ЗАГОРА - НОВА ЗАГОРА

Изпълнява сс целогодишно. 
Изпълнявава сс ежедневно.

Разстояние
(км)

Час, минути
М А Р Ш Р У Т

Час, минути
Пристига Стои Тръгва Пристига Стои Тръгва

8:00 АГ Стара Загора 7:40
9 8:11 1 8:12 АТЗ 7:28 1 7:29
4 8:16 1 8:17 р. Дълбоки 7:23 1 7:24
4 8:21 1 8:22 р. Оряховица 7:18 1 7:19
4 8:26 1 8:27 Подслон 7:13 1 7:14
3 8:30 1 8:31 Братя Кунчеви 7:09 1 7:10
2 8:34 1 8:35 Руманя 7:05 1 7:06
4 8:41 1 8:42 Караново 6:58 1 6:59
3 8:44 1 8:45 Брястово 6:55 1 6:56
2 8:47 1 8:48 Ассновец 6:52 1 6:53
6 8:55 АГ Нова Загора 6:45

Обши дължина 41 км
Посока Стара Загора - Нова Загора:

Общо време за движение 0:46 ч.мин. Средна техническа скорост 54 км/ч
Общо време за пъту ване 0:55 ч.мин. Средна съобщителна скорост 45 км/ч

Посока Нова Загора - Стара Загора:
Общо време за движение 0:46 ч.мин. Средна техническа скорост 54 км/ч
Общо време за пътуване 0:55 ч.мин. Средна съобщителна скорост 45 км/ч

5.6.2015

Възложител - община Нова Загора

(Попълва се от общинската администрация) 

Настоящото разписание се възлага от община ..

............... ..................................................................................................................на
(фирма на превозвача)

е договор № ........ г. със срок на действие ц(о

Заверка от общината:
(подпис и печат)



МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

на автобусната линия НОВА ЗАГОРА - ПИТОВО

Разстоя
ние ( км.

Час,минути
М А Р Ш Р У Т

Час,минути
Пристига Стои Тръгва Пристига Стои Тръгва

7.15 НОВА ЗАГОРА - АГ 8.35
9 7.29 1 7.30 ПЪДАРЕВО - АС 8.19 1 8.20
5 7.42 1 7.43 ОМАРЧЕВО - АС 8.07 1 8.08
6 7.55 ПИТОВО - АС 7.55

Обща дължина 20.0 км.
Общо време за движение 0.38 ч.мин. 
Общо време за пъту ване 0.40 ч.мин.

Средна техническа скорост 31.6 км/
Средна съобщителна скорост 30.0 км/1

К \

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
! ; (Q - t f r 4
ЗЕТ: /  ,J_ /

\ЧС’ JU , * V

Настоящото разписание се възлага от ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА



МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

на автобусната линия НОВА ЗАГОРА - ПИТОВО

Разстоя- 
ние ( км.

Час,минути Час,минути
Пристига Стои Тръгва М А Р Ш Р У Т Пристига Стои Тръгва

13.30 НОВА ЗАГОРА - АГ 14.50
9 13.44 1 13.45 ПЪДАРЕВО -АС 14.34 1 14.35
5 13.57 1 13.58 ОМАРЧЕВО - АС 14.22 1 14.23
6 14.10 ПИТОВО-АС 14.10

Обща дължина 20.0 км.
Обшо време за движение 0.38 ч.мин.
Общо време за пътуване 0.40 ч.мин.

Средна техническа скорост 31.6 км/
Средна съобщителна скорост 30.0 кмЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
I

Настоящото разписание се възлага от ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

............Ъ ад .... 5  :...0 0 $ ...........

/ фирма на превозвача /



МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

на автобусната линия НОВА ЗАГОРА - ПИТОВО

Разстоя- 
ние ( км.

Час,минути Час,минути
Пристига Стои Тръгва М А Р Ш Р У Т Пристига Стои Тръгва

17.30 НОВА ЗАГОРА - АГ 18.50
9 17.44 1 17.45 ПЪДАРГВО - АС 18.34 1 18.35
5 17.57 1 17.58 ОМАРЧЕВО -АС 18.22 1 18.23
6 18.10 ПИТОВО-АС 18.10

Обща дължина 20.0 км.
Общо време за движение 0.38 ч.мин.
Общо време за пътуване 0.40 ч.мин.

Средна техническа скорост 31.6 км/
Средна съобщителна скорост 30.0 км/'

/

на

t f
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: N

Л у ,;у

Настоящото разписание се възлага от ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

/ фирма на превозвача / 

с договор .....j3 A \: .m L ..r .  със срок на ДСЙСТИВИС ДО..)Зл9.!.^.9.1у.5..Г.



МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

на автобусната линия НОВА ЗАГОРА - РАДЕЦКИ

Разстоя
ние ( км

Час,минути
М А Р Ш Р У Т

Час,минути
Пристига Стои Тръгва Пристига Стои Тръгва

7.15 НОВА ЗАГОРА- АГ 9.15
11 7.24 1 7.25 РАДЕВО - АС 9.05 1 9.06
7 7.34 1 7.35 МЛЕКАРЕВО- АС 8.55 1 8.56
9 7.44 1 7.45 БЯЛ КЛАДЕНЕЦ-АС 8.45 1 8.46
15 8.04 1 8.05 ПЕТ МОГИЛИ - АС 8.25 1 8.26
4 8.09 1 8.10 НОВОСЕЛЕЦ-АС 8.20 1 8.21
3 8.15 РАДЕЦКИ- АС 8.15

Обща дължина 49.0 км. Средна техническа скорост 53.5 кмЛ
Общо време за движение 0.55 ч.мнн. Средна съобщителна скорост 49.0 км/ч
Общо време за пътуване 0.60 ч.мин.



МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

на автобусната линия НОВА ЗАГОРА - РАДЕЦКИ 
/делнични дни /

Разстоя- 
ние ( км

Час,минути Час,минути
Пристига Стои Тръгва М А Р Ш Р У Т Пристига Стон Тръгва

13.30 НОВА ЗАГОРА - АГ 15.30
11 13.39 1 13.40 РАДЕВО-АС 15.20 1 15.21
7 13.49 1 13.50 Ш1ЕКАРЕВО-АС 15.10 1 15.11
15 13.59 1 14.00 БЯЛ КЛАДЕНЕЦ-АС 15.00 1 15.01
14 14.19 1 14.20 ПЕТ МОГИЛИ - АС 14.40 1 14.41
4 14.24 1 14.25 НОВОСЕЛЕЦ-АС 14.35 1 14.36
3 14.30 РАДЕЦКИ- АС 14.30

Обща дължина 49.0 км. Средна техническа скорост 53.5 кмЛ
Общо време за движение 0.55 ч.мин. Средна съобщителна скорост 49.0 км/ч
Общо време за пътуване 0.60 ч.мин.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
V I 
\

. . .  . ... 7
V  % У '

Настоящото разписание се възлага от ОБЩИНА НОВА^ЗАГОРА

на. Ь  C U O ^ O v . . . d i  u ] p  O v T c C / . Г ■ _ _ % Ь  Ъ . 0  0%
/ фирма на превозвача /



МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

на автобусната линия НОВА ЗАГОРА - РАДЕЦКИ 
/ събота и неделя/

Разстоя
ние ( км

Час,минути Час,минути
Пристига Стои Тръгва М А Р Ш Р У Т Пристига Стои Тръгва

15.00 НОВА ЗАГОРА - АГ 17.00
11 15.09 1 15.10 РАДЕВО-АС 16.50 1 16.51
7 15.19 1 15.20 МЛЕКАРЕВО-АС 16.40 1 16.41
15 15.29 1 15.30 БЯЛ КЛАДЕНЕЦ-АС 16.30 1 16.31
14 15.49 1 15.50 ПЕТ МОГИЛИ - АС 16.10 1 16.11
4 15.54 1 15.55 НОВОСЕЛЕЦ-АС 16.05 1 16.06
3 16.00 РАДЕЦКИ- АС 16.00

Обща дължина 49.0 км.
Общо време за движение 0.55 ч.мин. 
Общо време за пъту ване 0.60 ч.мин.

Средна техническа скорост 53.5 кмЛ
Средна съобщителна скорост 49.0 км/ч



МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

на автобусната линия НОВА ЗАГОРА - РАДЕЦКИ 
делнични дни

Разстоя
ние ( км

Час,минути
М А Р Ш Р У Т

Час,минути
Пристига Стои Тръгва Пристига Стои Тръгва

17.20 НОВА ЗАГОРА -АГ 19.20
11 17.29 1 17.30 РАДЕВО -АС 19.10 1 19.11
7 17.39 1 17.40 МЛЕКАРЕВО - АС 19.00 1 19.01
9 17.49 1 17.50 БЯЛ КЛАДЕНЕЦ - АС 18.50 1 18.51
14 18.09 1 18.10 ПЕТ МОГИЛИ - АС 18.30 1 18.31
4 18.14 1 18.15 НОВОСЕЛЕЦ-АС 18.25 1 18.26
3 18.20 РАДЕЦКИ- АС 18.20

Обши дължина 49.0 км.
Общо време за движение 0.55 ч.мин.
Общо време за пътуване 0.60 ч.мин.

Средна техническа скорост 53.5 кмЛ
Средна съобщителна скорост 49.0 км/ч

Забележка: Без спирка в Бял кладенец в дните понеделник, сряда и петък.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: у

\  -V

Настоящото разписание се възлага от ОБЩИНА НОВАЗАГОРА



МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

на автобусната линия НОВА ЗАГОРА - РАДЕЦКИ

Разстоя
ние ( км

Час,минути
М А Р Ш Р У Т

Час,минути
Пристига Стои Тръгва Пристига Стои Тръгва

11.30 НОВА ЗАГОРА - АГ 13.15
11 11.43 1 11.44 РАДЕВО-АС 13.01 1 13.02
7 11.52 1 11.53 МЛЕКАРЕВО-АС 12.52 1 12.53
6 12.00 1 12.01 ПЕТ МОГИЛИ - АС 12.44 1 12.45
4 12.05 1 12.06 НОВОСЕЛЕЦ-АС 12.39 1 12.40
3 12.15 РАДЕЦКИ - АС 12.30

Обша дължина 31.0 км.
Обшо време за движение 0.41 ч.мин. 
Общо време за пъту ване 0.45 ч.мин.

Средна техническа скорост 45.4 км/
Средна съобщителна скорост 41.3 км/ч

Настоящото разписание се възлага от ОБЩИНА НОВА-ЗАГОРА

на. (Хх__.

/ фирма на превозвача / 

с договор ..... ? ! : . ................. г. I е, о  I $ 05 Ъсъс срок на дсистивис д о . . . л т . . . . . . . г

Заверка от общината:



МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ’’АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

М А Р Ш Р У Т Н О  Р А З П И С А Н И Е  № 20201 

на автобусна линия СТАРА ЗАГОРА - НОВА ЗАГОРА 

Изпълнява сс целогодишно.

Разстоя- 
ние ( км.)

Час,минути
М А Р Ш Р У Т

Час,минути
Пристига Стои Тръгва Пристига Стои Тръгва

9.00 АГ Стара Загора 8.20
18.0 9.28 1 9.29 Г. Бо гево 7.51 1 7.52
2.0 9.33 1 9.34 Пл.могила 7.46 1 7.47
3.0 9.40 1 9.41 Стамово 7.39 1 7.40
5.0 9.47 1 9.48 Събрано 7.32 1 7.33
5.0 9.54 1 9.55 Загорци 7.25 1 7.26
4.0 10.01 1 10.02 Стоил войвода 7.18 1 7.19
5.0 10.10 АГ Нова Загора 7.10

Обща дължина 42.0 км. Средна техническа скорост 39.4 км/ч
Обшо време за движение 1.04 ч.мнн. Средна съобщителна скорост 36.0 км/ч
Общо време за пътуване 1.10 ч.мин.

19.10.2007

За Министерство на транспорта:

( Попълва се от общинската администрация )

Настоящото разписание се възлага ог община ....... ].L...V.V..

, 'L t a K e  ■ 00%

^OAjO/bO/

( фирма на превозвача )

с договор № . V / f . . / . . 1 ! . ? . . . г. със срок на действие до ... 19 .Q I-а,0Х 5

Заверка от общината:. 
( подпис и печа



МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

на автобусната линия НОВА ЗАГОРА - МЛЕКАРЕВО 
/о т  01.09. до 30.06./

Разстоя- 
ние ( км

Час,минути
М А Р Ш Р У Т

Час,минути
Пристига Стои Тръгва Пристига Стои Тръгва

6.10 НОВА ЗАГОРА-АГ 6.50
11 6.19 1 6.20 РАДЕВО-АС 6.40 1 6.41
7 6.30 МЛЕКАРЕВО-АС 6.30

Средна техническа скорост 56.8 кмА
Средна съобщителна скорост 54.0 км/ч

Обща дължина 18.0 км.
Общо време за движение 0.19 ч.мнн.
Общо време за пътуване 0.20 ч.мнн.

Настоящото разписание се възлага от ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

Заверка от общината:./hU -................................
/ подпис и печат/



ЧАСТ II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.
Предмет на обществената поръчка е обществен превоз на пътници по 

автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема
по обособени групи както следва:______________________________________________
I ГРУПА

1. НОВА ЗАГОРА - РАДЕВО - СОКОЛ - ЕЛЕНОВО - ПРОХОРОВО - 9.30 / без съб. и нед./; 
13.30; 17.15;
2. НОВА ЗАГОРА - ЕЗЕРО - ДЯДОВО - БОГДАНОВО - ЛЮБЕНЕЦ - 6.00 / делнични дни/;
3. НОВА ЗАГОРА - КОНЬОВО - 6.30;13.15;
4. НОВА ЗАГОРА-КОНЬОВО-МЛАДОВО - 7.30, 17.15;

II ГРУПА

1. НОВА ЗАГОРА - КОРТЕН - БАНЯ -6.45; 10.15; 12.15; 13.15; 15.15; 17.15; 19.00;
2. НОВА ЗАГОРА - КОРТЕН -18.30 / делнични дни /;
3. НОВА ЗАГОРА - ЦЕНИНО - СЪД.ПОЛЕ -8.00 ; 12.20; 16.45 /без съб. и нед./;
4. НОВА ЗАГОРА - АСЕНОВЕЦ -БРЯСТОВО - КАРАНОВО - 10.45; 13.30; 16.45; 18.30 
/нощуващ/;
5. НОВА ЗАГОРА - СТАРА ЗАГОРА / ПРЕЗ КАРАНОВО / - 6.45;
6. НОВА ЗАГОРА - П.ПЪДАРЕВО - ОМАРЧЕВО - ПИТОВО - 7.15; 13.30; 17.30;

I I I  ГРУПА

1. НОВА ЗАГОРА - РАДЕВО - МЛЕКАРЕВО - БЯЛ КЛАДЕНЕЦ - ПЕТ МОГИЛИ - НОВОСЕЛЕЦ - 
РАДЕЦКИ - 7.15; 13.30/делн.дни/; 15.00/събота и неделя/; 17.20 /делн.дни/;
2. НОВА ЗАГОРА - РАДЕВО - МЛЕКАРЕВО - ПЕТ МОГИЛИ - НОВОСЕЛЕЦ - РАДЕЦКИ - 11.30;
3. НОВА ЗАГОРА - СТ.ЗАГОРА / ПРЕЗ СЪБРАНО / - 7.10;
4. НОВА ЗАГОРА - РАДЕВО - МЛЕКАРЕВО - 6.10 / от 01.09. до 30.06./ ;

IV  ГРУПА

1. НОВА ЗАГОРА - СЪДИЕВО - КАМЕНОВО - НАУЧЕН - 7.30; 16.50;
2. НОВА ЗАГОРА - СЪДИЕВО - КАМЕНОВО - р.СТАРО СЕЛО - ЗЛАТИ ВОЙВОДА - МИН.БАНИ 
- СЛИВЕН - 6.00; 10,00; 12.00; 18.00;
3. НОВА ЗАГОРА - СТАРА ЗАГОРА - 8.15, 10.00, 13.15;
4. НОВА ЗАГОРА -  ЕЗЕРО -  ДЯДОВО - БОГДАНОВО -ЛЮБЕНЕЦ - ЛЮБЕНОВА МАХАЛА - 
РАДНЕВО - 10.30; 14.00;
5. НОВА ЗАГОРА - РАДНЕВО -  9.30

V ГРУПА

1. НОВА ЗАГОРА - СЪДИЕВО - КАМЕНОВО - |ъСТА~РО СЕЛО - ЗЛАТИ ВОЙВОДА - МИН.БАНИ 
- СЛИВЕН - 8.00; 14.00; 16,00;
2. НОВА ЗАГОРА - ЕЗЕРО - ДЯДОВО - БОГДАНОВО - ЛЮБЕНЕЦ - ЛЮБЕНОВА МАХАЛА - 
РАДНЕВО - 7.30; 17.00;
3. НОВА ЗАГОРА - СТАРА ЗАГОРА - 11.00; 14.15;
4. НОВА ЗАГОРА - СТОИЛ ВОЙВОДА - ЗАГОРЦИ - СЪБРАНО - 6.30 / делн.дни/; 13.45;
5. НОВА ЗАГОРА - РАДНЕВО - 11.30

Превозът по автобусните линии се осъществява съгласно утвърдени 
маршрутни разписания, които са неразделна част от техническата спецификация.

1. Обществения превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми се 
извършва с автобуси, които отговарят на изискванията за техническа изправност 
посочени в Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за 
проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

2. Автобусите да бъдат оборудвани с отоплителна система и климатик.
3. Курсовете на всяка група автобусни линии включени в съответната 

обособена позиция се изпълняват 100%.



4. За начален пункт за тръгване по автобусните линии, включени в 
обособените позиции се приема автогара в гр. Нова Загора. След влизането в 
сила на заповедта на Изпълнителния директор на Агенция „Автомобилна 
администрация" за определяне на категорията на Автогара-Нова Загора, 
превозвачите задължително следва да я ползват.

5. Пътниците се снабдяват с билети от билетните гишета на автогарите 
или собствени билетни центрове и офиси на фирмите.

6. Участниците трябва да притежават собствен или нает гараж за 
местодомуване на автобусите, сервизна база или сключен договор за техническо 
обслужване на автобусите.

7. За обезпечаване сигурността на пътуващите граждани и спазването 
на маршрутните разписания е необходимо участниците да разполагат с 
правоспособни лица за извършване на предпътен технически преглед на 
автобусите и предпътен медицински преглед на водачите на превозни средства.

8. Водачите на автобусите от всички автобусни линии за превоз на 
пътници да отговарят на изискванията на чл. 33 от Наредба № 2 / 15.03.2002г. за 
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 
обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили , чл.18 от Наредба 
№ 33 от 3.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на 
Република България, Закона за автомобилните превози, Закона за движение по 
пътищата.

9. Водачите на автомобилите, осъществяващи обществен превоз на пътници 
са длъжни:

- да извършват превозите в съответствие с възложеното маршрутно 
разписание;

- да спират на определените в маршрутно разписание автогари и 
автоспирки;

- да не извършват превоз по автобусна линия, за която няма валидно 
маршрутно разписание и договор;

- да не извършват превоз по автобусна линия под формата на случаен или 
специализиран превоз.

Обществената поръчка трябва да се извършва съгласно следните по-важни 
нормативни актове уреждащи обществения превоз:

ЗАКОН за автомобилните превози;
Закона за движение по пътищата;
НАРЕДБА № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на 

територията на Република България;
НАРЕДБА № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на 

транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с 
автобуси (Загл. изм. - ДВ,бр. 44 от 2011 г.);

Наредба № Н- 32 от 16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на 
техническата изправност на пътните превозни средства;

НАРЕДБА № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност 
и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати 
за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на 
председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация 
за извършване на психологически изследвания (Загл. доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.)

НАРЕДБА № 41 от 04.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на 
обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията 
и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация;

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 и всички, касаещи и уреждащи тази 
дейност. При промяна на нормативната уредба, Изпълнителят е длъжен да приведе 
в съответствие с нея всички документи изисквани с нормативен акт, както и да 
спазва същите при изпълнение на обществения превоз.



до
КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

Образец № 3

Наименование на участника: „Загора Транс-ДД"ООД
Правно-организационна 
форма на участника:

Търговско дружество

Седалище по регистрация: с.Езеро
Булстат номер: 119519273
Пълен адрес за 
кореспонденция:

България, с. Езеро, пощенски код :8919 
(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер: 0888 264 775
Факс номер:
Електронен адрес: zagora_dd@abv.bg

Лице за контакти: Денчо Йорданов Денчев

ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

С настоящото Ви представям нашето техническо предложение за изпълнение 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 по обособени групи'':

Обособена позиция № 2

ЗАЯВЯВАМ:
I. Дейностите по предмета на поръчката ще изпълним професионално, качествено, 

срочно, при стриктно спазване и в пълно съответствие с обхвата, съдържанието и 
изискванията, посочени в Техническото задание, описаните и утвърдени маршрути и 
маршрутни разписания на автобусни линии, съобразно действащата нормативна уредба.

II. Ще извършваме обществен превоз на пътници със специални ценови облекчения 
при спазване на нормативно установения ред.

III. Срокът на изпълнение на поръчката е 60 (шестдесет) месеца, считано от датата 
на влизане в сила на договора.

IV. При изтичане на срока на валидност на лиценз/и за извършване на превоз на 
пътници на територията на Република България (лиценз на Общността), ще предприемем 
всички законови действия за неговото/тяхното продължаване/подновяване.

V. Преддаганият/те автобус/и за изпълнение на обособената позиция разполагат със
стандарт EURO .

VI. След влизането в сила на заповедта на Изпълнителния директор на Агенция 
„Автомобилна администрация" за определяне на категория на Автогара Нова-Загора, ще 
представим документ, с който ще удостоверим правото да ползваме Автогара-Нова Загора, 
издаден от собственика й.

VII. Неразделна част от настоящото техническо предложение са:
1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава оф< 

законният представител на участника (ако е приложимо);
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
3. Декларация за срока на валидност на офертата.

* В случай)^ че участникът представя оферта за повече от една обособена позиция, 
Техуи^ес^отс^редло^ение се предср/Ьвр за всяка обособена позиция поотделно.

УПРАВИТЕЛ:
/подпис,

mailto:zagora_dd@abv.bg


до
КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

Образец № 6

Наименование на участника: „Загора Транс-ДД"ООД
Правно-организационна 
форма на участника:

Търговско дружество

Седалище по регистрация: С.Езеро
Булстат номер: 119519273
Пълен адрес за 
кореспонденция:

България, с. Езеро, пощенски код :8919 
(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер: 0888 264 775
Факс номер:
Електронен адрес: zagora_dd@abv.bg

Лице за контакти: Денчо Йорданов Денчев

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ  

УВАЖ АЕМ И ДАМИ И ГОСПОДА,

За изпълнение на услугата: „Извършване на обществен превоз на пътници 
по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортна 
схема на територията на община Нова Загора по обособени групи" Ви представяме 
нашата Ценова оферта, в която Ви предлагаме цена за един пътникокилометър за
всяка от съответните линии, включени в обособена позиция № .....и средна цена
на пътникокилометър за всички автобусни линии включени в обособената позиция, 
както следва:

№ на обособена 
позиция

Наименование на 

автобусните линии, 
вклю чени в 

обособената  позиция

Цена на пътникокилометър  
лева/ с вкл. Д Д С

Средна цена на 
пътникокилом етър  за 

цялата обособена 
позиция

О бособена 
позиция № 1

1. НОВА ЗАГО РА  -  
РАДЕВО  -  СОКОЛ -  

ЕЛЕНОВО  -  

П РОХО РО ВО

2. НОВА ЗАГО РА  -  

ЕЗЕРО -  Д Я Д О ВО  -  
БО ГДАНО ВО  -  
ЛЮ БЕН ЕЦ

3. НОВА ЗАГО РА  -  
КОНЬОВО

4. НОВА ЗАГОРА- 

КО Н ЬО ВО -М ЛАДО ВО

О бособена 
позиция № 2

1. НОВА ЗАГО РА  -  
КОРТЕН  -  БАНЯ

0,168

0,143

2. НОВА ЗАГО РА  -  

КОРТЕН
0,214

3. НОВА ЗАГО РА  -  
ЦЕНИНО

0,14

4. НОВА ЗАГО РА  -  

АСЕН О ВЕЦ  -  
БРЯСТО ВО  -  
КАРАНОВО

0,109

5. НОВА ЗАГО РА  -  
СТАРА  ЗАГО РА  / ПРЕЗ 

КАРАНО ВО  /

0,097

6. НОВА ЗАГО РА  -  

П .ПЪДАРЕВО  -  

О М АРЧЕВО  -  ПИТОВО

0,13

О бособена 

позиция № 3

1. НОВА ЗАГО РА  -  

РАДЕВО  -  М ЛЕКАРЕВО  

-  БЯЛ КЛАДЕНЕЦ  -  

ПЕТ М ОГИЛИ -

mailto:zagora_dd@abv.bg


Н О ВО СЕЛЕЦ  -  

РАДЕЦКИ

2. НОВА ЗАГО РА  -  

РАДЕВО  -  М ЛЕКАРЕВО  
-  ПЕТ МОГИЛИ -  

Н О ВО СЕЛЕЦ  -  

РАДЕЦКИ

3. НОВА ЗАГО РА  -  

СТ.ЗАГО РА  / ПРЕЗ 

СЪ БРАНО  /

4. НОВА ЗАГО РА  -  

РАДЕВО  -  М ЛЕКАРЕВО

Обособена 
позиция № 4

1. НОВА ЗАГО РА  -  

С Ъ ДИЕВО  -  

КАМ ЕНО ВО  -  НАУЧЕН

2. НОВА ЗАГО РА  -  

СЪ Д ИЕВО  -  
КАМ ЕНО ВО  -  р.СТАРО  

СЕЛО  -  ЗЛАТИ  
ВОЙВОДА -  
МИН .БАНИ  - СЛИВЕН

3. НОВА ЗАГО РА  -  
СТАРА  ЗАГО РА

4. НОВА ЗАГО РА  -  

ЕЗЕРО  -  Д Я Д О ВО  -  
БОГДАНОВО  -  
ЛЮ БЕН ЕЦ  -  

Л Ю БЕН О ВА  М АХАЛА - 

РАДНЕВО

5. НОВА ЗАГО РА  -  
РАДНЕВО

О бособена 
позиция № 5

1. НОВА ЗАГО РА  -  

СЪ Д ИЕВО  -  

КАМ ЕНО ВО  -  р .СТАРО  
СЕЛО  -  ЗЛАТИ  

ВО Й ВО ДА -  

МИН .БАНИ  - СЛИВЕН

2. НОВА ЗАГО РА  -  

ЕЗЕРО  -  Д ЯД О ВО  -  
БОГДАНОВО  -  

ЛЮ БЕН ЕЦ  -  
ЛЮ БЕН О ВА  МАХАЛА - 

РАДНЕВО

3. НОВА ЗАГО РА  -  

СТАРА  ЗАГО РА

4. НОВА ЗАГО РА  -  
СТОИЛ ВОЙВОДА -  

ЗАГОРЦИ  -  СЪБРАНО

5. НОВА ЗАГО РА  -  

РАДНЕВО

*Попълва се само полето за съответната обособена позиция, за която участника 
представя оферта. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, за 
всяка отделна обособена позиция се представят отделни непрозрачни пликове с надпис 
"Предлагани ценови параметри", с посочване на позицията, за която се отнася, съдържащи 
Ценово предложение за съответната обособена поцзиция.

Средната цена за един пътникокилометър за съответната обособена позиция 
се формира на базата на цената за един пътникокилометър 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 пътникокилометър с вкл. ДДС за съответната линия.

Приложение: Справка за цените на 
вклю чени  в обособена позиция №  2 .

билетите за всички  линии

УПРАВИТЕЛ: А
/подпис, печат,,



ЦЕНОРАЗПИС НА „ЗАГОРА ТРАНС-ДД"ООД 

ЗА ПОЗИЦИЯ 2

Нова
Загора 1,50 2,00 2,70

Кортен 1,00 1,50

Мечия камък 1,00

Баня

Нова Загора 0,80 1,4 1,4

Ценино 1,4 0,60

Вилна
зона 1,4

Съдийско
поле

Нова
Загора 0,60 0,90 1,20 1,50 1,60 2,20 4,00

Асеновец 0,20 0,50 0,90 1,10 1,50 3,40

Брястово 0,30 0,70 1,10 1,20 3,20

Караново 0,40 0,60 0,90 2,90

Руманя 0,20 0,50 2,50
Братя
Кунчеви 0,30 2,30

Подслон 2,00
Стара
Загора

Нова
Загора 1,20 1,60 1,80 2,60

Пъдарево 0,80 0,70 1,40

Графитово 0,80 1,50

Омарчево 0,80

Питово



Образец № 3

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

Наименование на участника: „Загора Транс-ДД"ООД
Правно-организационна 
форма на участника:

Търговско Дружество

Седалище по регистрация: с.Езеро
Булстат номер: 119519273
Пълен адрес за 
кореспонденция:

България,с.Езеро,пощенски код:8919 
(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер: 0888 264 775
Факс номер:
Електронен адрес:

zagora_dd@abv.bg

Лице за контакти: Денчо Йорданов Денчев

ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

С настоящото Ви представям нашето техническо предложение за изпълнение 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 по обособени групи” :

Обособена позиция № 3

ЗАЯВЯВАМ:
I. Дейностите по предмета на поръчката ще изпълним професионално, качествено, 

срочно, при стриктно спазване и в пълно съответствие с обхвата, съдържанието и 
изискванията, посочени в Техническото задание, описаните и утвърдени маршрути и 
маршрутни разписания на автобусни линии, съобразно действащата нормативна уредба.

II. Ще извършваме обществен превоз на пътници със специални ценови облекчения 
при спазване на нормативно установения ред.

III. Срокът на изпълнение на поръчката е 60 (шестдесет) месеца, считано от датата 
на влизане в сила на договора.

IV. При изтичане на срока на валидност на лиценз/и за извършване на превоз на 
пътници на територията на Република България (лиценз на Общността), ще предприемем 
всички законови действия за неговото/тяхното продължаване/подновяване.

V. Предлаганият/те автобус/и за изпълнение на обособената позиция разполагат със
стандарт EURO .....

VI. След влизането в сила на заповедта на Изпълнителния директор на Агенция 
„Автомобилна администрация" за определяне на категория на Автогара Нова-Загора, ще 
представим документ, с който ще удостоверим правото да ползваме Автогара-Нова Загора, 
издаден от собственика й.

VII. Неразделна част от настоящото техническо предложение са:
1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника (ако е приложимо);
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
3. Декларация за срока на валидност на офертата.

* В случай, че участникът представя оферта за повече от една обособена позиция,

mailto:zagora_dd@abv.bg


до
КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

Образец № 6

Наименование на участника: „Загора Транс-ДД"ООД
Правно-организационна 
форма на участника:

Търговско дружество

Седалище по регистрация: С.Езеро
Булстат номер: 119519273
Пълен адрес за 
кореспонденция:

България, с. Езеро, пощенски код :8919 
(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер: 0888 264 775
Факс номер:
Електронен адрес: zagora_dd@abv.bg

Лице за контакти: Денчо Йорданов Денчев

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ  

УВАЖ АЕМ И ДАМИ И ГОСПОДА,

За изпълнение на услугата: „Извършване на обществен превоз на пътници 
по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортна 
схема на територията на община Нова Загора по обособени групи" Ви представяме 
нашата Ценова оферта, в която Ви предлагаме цена за един пътникокилометър за
всяка от съответните линии, включени в обособена позиция № . . .....и средна цена
на пътникокилометър за всички автобусни линии включени в обособената позиция, 
както следва:

№ на обособена 
позиция

Наименование на 

автобусните линии, 
вклю чени в 

обособената  позиция

Цена на пътникокилометър  

лева/ с вкл. Д Д С

Средна цена на 

пътникокилом етър  за 

цялата обособена 
позиция

О бособена 
позиция № 1

1. НОВА ЗАГО РА  -  

РАДЕВО  -  СОКОЛ -  

ЕЛЕНОВО  -  
ПРОХО РО ВО

2. НОВА ЗАГО РА  -  

ЕЗЕРО -  Д Я Д О ВО  -  
БО ГДАНО ВО  -  

ЛЮ БЕН ЕЦ

3. НОВА ЗАГО РА  -  
КОНЬОВО

4. НОВА ЗАГОРА- 

КО Н ЬО ВО -М ЛАДО ВО

Обособена 
позиция № 2

1. НОВА ЗАГО РА  -  

КОРТЕН  -  БАНЯ

2. НОВА ЗАГО РА  -  
КОРТЕН

3. НОВА ЗАГО РА  -  

ЦЕНИНО

4. НОВА ЗАГО РА  -  
АС ЕН О ВЕЦ  - 

БРЯСТО ВО  -  

КАРАНОВО

5. НОВА ЗАГО РА  -  
СТАРА  ЗАГО РА  / ПРЕЗ 

КАРАНО ВО  /

6. НОВА ЗАГО РА  -  

П .П ЪДАРЕВО  -  

О М АРЧЕВО  -  ПИТОВО

О бособена 

позиция № 3

1. НОВА ЗАГО РА  -  
РАДЕВО  -  М ЛЕКАРЕВО  

-  БЯЛ КЛАДЕНЕЦ  -  
ПЕТ М ОГИЛИ -

0,077

mailto:zagora_dd@abv.bg


Н О ВО СЕЛЕЦ  -  
РАДЕЦКИ

0,109

2. НОВА ЗАГО РА  -  

РАДЕВО  -  М ЛЕКАРЕВО  

-  ПЕТ МОГИЛИ -  

Н О ВО СЕЛЕЦ  -  

РАДЕЦКИ

0,122

3. НОВА ЗАГО РА  -  

С Т .ЗАГО РА  / ПРЕЗ 

СЪ БРАНО  /

0,095

4. НОВА ЗАГО РА  - 

РАДЕВО  -  М ЛЕКАРЕВО
0,144

Обособена 

позиция № 4

1. НОВА ЗАГО РА  -  

СЪ ДИЕВО  -  
КАМ ЕНО ВО  -  НАУЧЕН

2. НОВА ЗАГО РА  -  
СЪ ДИЕВО  -  
КАМ ЕНО ВО  -  р .СТАРО  

СЕЛО  -  ЗЛАТИ  

ВО ЙВО ДА -  

М ИН.БАНИ - СЛИВЕН

3. НОВА ЗАГО РА  -  

СТАРА  ЗАГО РА

4. НОВА ЗАГО РА  -  

ЕЗЕРО  -  Д ЯД О ВО  -  

БО ГДАНО ВО  -  
ЛЮ БЕН ЕЦ  -  

ЛЮ БЕН О ВА  М АХАЛА - 
РАДНЕВО

5. НОВА ЗАГО РА  -  

РАДНЕВО

Обособена 
позиция № 5

1. НОВА ЗАГО РА  -  

С Ъ ДИЕВО  -  

КАМ ЕНО ВО  -  р .СТАРО  

СЕЛО  -  ЗЛАТИ  

ВО ЙВО ДА -  

М ИН.БАНИ - СЛИВЕН

2. НОВА ЗАГО РА  -  

ЕЗЕРО -  ДЯД О ВО  -  

БО ГДАНО ВО  -  
ЛЮ БЕН ЕЦ  -  
ЛЮ БЕН О ВА  М АХАЛА  - 

РАДНЕВО

3. НОВА ЗАГО РА  -  

СТАРА  ЗАГО РА

4. НОВА ЗАГО РА  -  
СТОИЛ ВОЙВОДА -  

ЗАГОРЦИ  -  СЪБРАНО

5. НОВА ЗАГО РА  -  

РАДНЕВО

*Попълва се само полето за съответната обособена позиция, за която участника 
представя оферта. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, за 
всяка отделна обособена позиция се представят отделни непрозрачни пликове с надпис 
"Предлагани ценови параметри", с посочване на позицията, за която се отнася, съдържащи 
Ценово предложение за съответната обособена поцзиция.

Средната цена за един пътнико километър за съответната обособена позиция 
се формира на базата на цената за един пътникокилометър 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 пътникокилометър с вкл. ДДС за съответната линия.

Приложение: Справка за цените на билетите за всички  линии  
вклю чени  в обособена позиция №  2 .

УПРАВИТЕЛ:
/подпис, гаеча

• / /



ЦЕНОРАЗПИС НА „ЗАГОРА ТРАНС-ДД"ООД

ЗА ПОЗИЦИЯ 3

Нова
Загора 1,00 1,30 2,59 3,20 3,20 3,30 3,80

Езеро 1,00 2,00 2,50 2,50 3,00 3,00

Радево 0,90 2,00 2,00 2,00 2,80

Млекарево 1,00 1,00 1,10 1,50
Пет
могили 0,50 1,50 0,90

Новоселец 1,50 0,40
Бял
кладенец 1,50

Радецки

Нова
Загора 0,50 0,90 1,30 1,80 2,10 2,30 4,00

Ст.Войвода 0,40 0,90 1,30 1,60 1,80 3,50

Загорци 0,50 1,00 1,20 1,40 3,10

Събрано 0,50 0,80 1,00 2,70

Х.Аспар. 0,30 0,50 2,20

Пл.могила 0,20 1,80

Г.Ботево 1,70

Стара
Загора


