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"БУРГАСБУС" ЕООД

Адрес : гр.Бургас, ул."Индустриална" 1
Управител: инж. Петко Драгнев
Тел : 056 840529
e-mail : bourgasbus@abv.bg
Предмет на дейност: Автомобилни превози във вътрешно и международно направление и свързаните
с това други дейности.
Пилотния проект за Интегриран градски транспорт на гр. Бургас, в който градът бе избран измежду
проектите на шестте големи града в България, включващ компоненти за създаването на
последователна и изчерпателна програма за подобряване на градския транспорт функционират - 28
дизелови и 39 метанови автобуси, Централна автобусна спирка, Терминал Меден Рудник, Автогара Юг,
велосипедните алеи и Бързата автобусна линия са изградени и са пуснати в експлоатация и обслужват
гражданите на град Бургас. Бургас е първият град в страната, който въведе концепцията за бързи
автобусни линии. Транспортната схема осигурява редовен транспорт до всички населени места и
квартали на територията на община Бургас.
В дружеството действа сертифицирана система за управление на здравето по OHSAS 18 000:2007, която
гарантира безаварийност и отсъствие на трудови злополуки по време на работа. Тя е доказателство за
стриктно спазване на регулативите във връзка с управлението на здравето и безопасността на
персонала.
Дружеството защити и изискванията на международно признатия стандарт за управление на околната
среда ISO 14 001:2015. Системата гарантира съвременни методи и технология за опазване на околната
среда и управление на видовете отпадъци в производствената дейност
БУРГАСБУС ЕООД извършва сервизни услуги на външни клиенти по отстраняване на технически повреди
по МПС, основно автобуси и микробуси. В сервизните халета на дружеството се извършва техническо
обслужване на превозни средства за подготовка за годишни технически прегледи. При необходимост се
предлага репатриране на МПС с авариен автомобил - влекач.
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С цел улесняване на комуникацията с гражданите, общинският превозвач "Бургасбус" стартира с два
допълнителни приемни дни. Те са във вторник и четвъртък от 13.00 до 15.00 часа в Транспортна къща
/в кабинета на началника на Транспортна къща/.
За въпроси, свързани с новата транспортна схема, видовете продукти и услуги, които предлага
компанията за своите клиенти, както и да информират за нередности в градския транспорт,
гражданите могат да позвънят на обявените телефони или да използват електронна поща.
Автогара "Юг" - ръководител движение - 0884 981220
Автогара "Юг" - каси - 0885 754058
Автогара "Запад" - ръководител движение - 0884 981270
Автогара "Запад" - каси - 0885 754038
Транспортна къща - УЛ. "АЛЕКСАНДРОВСКА" №106
тел. за контакти: 0885754012 ; 056831423
Централен диспечерски пункт - 056 810943; 0888910739
Кондуктори градски транспорт - 056 988217;0884697351
Счетоводство - 056 988 235; 0884 697 442
Позвъни и се вози - Диспечер: 056/ 831-431. Заявки в делничен ден след 16.30 ч. и в празнични дни се
подават на тел. на ЦДП 056/810-943, като същите се потвърждават в първия работен ден на диспечера.
За повече информация посетете страницата на "БургасБус" ЕООД: http://burgasbus.info
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