ДОКЛАД
ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
от дейността на Комисията за разглеждане, оценка и класиране по реда на чл.54 -60 от
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) на получените оферти за
участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет „Възлагане на
обществен превоз на пътници по автобусни линии от Областна транспортна схема от
квотата на Община Бургас по обособени позиции”, открита с Решение № 1926 от 15.07.2019 г.
на Красимир Стойчев – Заместник-кмет при Община Бургас, упълномощен със Заповед №
1190/04.05.2016 г. на Димитър Николов – Кмет на Община Бургас.
На 26 май 2020 г. от 10.50 ч. в сградата на община Бургас, ул. „Александровска“ № 26
комисия, назначена със Заповед № 2325/22.08.2019г., Заповед № 3816 от 09.12.2019г. и Заповед
№ 496/21.02.2020г. на Красимир Стойчев, Заместник-Кмет при Община Бургас в състав:
Председател:
Ивелина Стратева – Директор на Дирекция „Икономика и стопански дейности“ при Община
Бургас.
Членове:
Валерия Димитрова- Даалова – гл. юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ при
Община Бургас;
Евелина Михалева - общински съветник в Общински съвет – Бургас;
Виолета Лазова – гл.експерт „Икономика“ при Община Бургас;
Светослав Величков – ст. инспектор „Стопански дейности“ при Община Бургас, се събра, за
да състави доклад в съответствие с чл.60 от ППЗОП.
I. На 22.08.2019г., Комисията започна работа след получаване на офертите и протокола по
чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
До крайния срок за подаване на оферти (17.15 ч. на 21 август 2019 г.) в деловодството на
община Бургас са постъпили 5 (пет) оферти от следните участници:
1. „БУРГАСВОЛАН” ЕООД, ЕИК: 201614124, със седалище и адрес на управление:
гр.Бургас, кв.Банево, ул.“Неделчо Камбов“ №10, представлявано от Никола Илиев, e-mail:
sisitrans2008@abv.bg, вх.№ 93 - ОП18 –92 /1/ 20.08.2019г., 13:04ч.
Участникът е подал оферта за участие по обособена позиция 7.
2. “ДЕНИ ТУР-08“ ЕООД, ЕИК 202982129, със седалище и адрес на управление гр.Бургас,
ул.“Иван Шишман“ № 41, вх.1, ет.5, представлявано от Тоню Петков, denitur_08@abv.bg, вх.№
93-ОП18-92 /2/21.08.2019г., 14:06ч.
Участникът е подал оферта за участие по обособена позиция 1.
3. „БУРГАСБУС“ ЕООД, ЕИК 812114464, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас,
ул.“Индустриална“ №1, представлявано от Петко Димитров Драгнев,, bourgasbus@abv.bg, тел /
факс 056/ 840 529; 056/ 846 763, вх.№ 93-ОП18-92 /3/21.08.2019г., 15:06ч.
Подизпълнител - "КОНКОРД-7" ЕООД.
Участникът е подал оферта за участие по обособени позиции 1, 2, 3, 4
4. „М-БУС” ООД, ЕИК: 102638045, с адрес за кореспонденция: гр.Бургас, ул.“Иван Вазов“
№ 2, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул „Крайезерна“ №113, тел. 056 846081,

представлявано от Румен Христов, e-mail: office@mbus-bg@com, вх.№ 93 - ОП18 –92 /4/
21.08.2019г., 15:48ч.
Участникът е подал оферта за участие по обособени позиции 1, 5, 6, 8, 9 и 10.
5. “ДИАНА 98“ ЕООД, ЕИК 202445225, със седалище и адрес на управление гр.Камено,
ул.“Странджа“ № 12, представлявано от Димчо Тенев, diana_98_eood@abv.bg, вх.№ 93-ОП18-92
/5/21.08.2019г., 16:17ч.
Участникът е подал оферта за участие по обособени позиции 2 и 7.
Съгласно чл. 48, ал. 6 ППЗОП се подписа приемателно-предавателен протокол, с който
длъжностното лице по приемане на офертите предаде постъпилите оферти на председателя на
комисията – Ивелина Стратева – Директор на Дирекция „Икономика и стопански дейности“, при
Община Бургас;
След запознаване със списъка на участниците, председателят и членовете на комисията
подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На публичното заседание на комисията присъстваха: Драгомир Чайков, упълномощен
представител на „Бургасбус“ ЕООД, Румен Христов, управител на „М Бус“ ООД, Тоню Петковуправител на „Денитур 08“ ЕООД, Динко Танев – представител на „Денитур 08“ ЕООД, Димчо
Тенев – управител на „Диана 98“ ЕООД, Тодорка Тодорова – упълномощен представител на
„Диана 98“ ЕООД. Представители на средствата за масово осведомяване не присъстваха.
Председателят на комисията отвори запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното
постъпване и оповести тяхното съдържание. Комисията провери за наличието на отделен
запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията
подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на
всички оферти. Същите се подписаха и от един представител на присъстващите участници,
различен от този подал офертата.
С тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията приключи заседанието на 22.08.2019 г. в 11:30 часа, като същата проведе 1 (едно)
открито заседание, изготви и подписа настоящия протокол в един оригинален екземпляр.
II. На 09.12.2019г., Комисията назначена със Заповед № 2325/22.08.2019г. и Заповед № 3816
от 09.12.2019г. се събра да оцени, класира офертите, постъпили по гореописаната обществена
поръчка, се събра да оцени, класира постъпилите оферти, като пристъпи към разглеждане на
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от възложителя в закрито заседание в сградата на Община
Бургас, ул.“Александровска“ №26, ет.2, ст.202.При проверка на представените документи на
хартиен и електронен носител, Комисията установи следното:
1. Участник „БУРГАСВОЛАН” ЕООД:
1.1.В Част III: Основания за изключване, в раздел А: „Основания, свързани с наказателни
присъди”, в раздел Б: „Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни
вноски“, в раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или
професионално нарушение“, на всички въпроси в тези раздели „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ е маркиран отговор „Не“.
Комисията обсъди дали горецитираните констатации са пропуск, който прави участника
несъответстващ на предварително обявените условия. Тъй като цялата относима информация е
достъпна онлайн и това може да бъде проверена по всяко време, Комисията счита, че
формалният пропуск не прави участника несъответстващ по същество на изискванията,
конкретно за попълване на информацията в ЕЕДОП, поставени от възложителя, поради което
счита, че представените от „БУРГАСВОЛАН” ЕООД, в тази част съответства на изискванията.
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1.2. В представения еЕЕДОП, в част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и
професионални способности” по отношение на сходните услуги е описано „Извършване на
специализиран превоз“, с крайна дата 01.04.2016г.
Крайния срок за подаване на оферти е 21.08.2019г., поради което така посочената услуга не
отговаря на изискванията на възложителя за в изпълнението на услуги, идентични или сходни с
предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години,
считано от датата на подаване на офертата, посочени раздел III.1.3 от Обявлението за
обществена поръчка и документация за обществена поръчка.
По отношение втората декларирана услуга – „Извършване на специализиран превоз“,
комисията не може да установи съответствието на участника с изискването на възложителя,
според което при подаване на оферта за няколко обособени позиции, участникът следва да е
изпълнил услуга/и с обем не по-малък от сбора на километрите за обособените позиции, за които
участва.
По отношение посочените от участника водачи на МПС са описани номера на свидетелства
за правоуправление, които притежават, съответно не е посочена другата изискуема информация
за необходимата квалификация, съгласно чл.18 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за
обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, а именно:
служителите да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или да са лишени по
съдебен или административен ред от правото да управляват МПС, да притежава валидно
удостоверение за психологическа годност по смисъла на Наредбата на чл.152, ал.1, т.2 от Закона
за движение по пътищата, да притежава валидна карта за квалификация на водача по смисъла на
наредбата на чл.7б, ал.7 от Закона за автомобилните превози;
С оглед на горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП, във вр. с чл. 54, ал. 8 и 9
от ППЗОП, Комисията определя на участника „БУРГАСВОЛАН” ЕООД, срок от 5 (пет)
работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол за представяне на нов
еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат нова, допълваща или поясняваща информация,
която да позволи да се изведе заключение за съответствие на участника с изискванията на
Възложителя относно личното състояние и критериите за подбор. Допълнително предоставената
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за
получаване на оферти.
Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на техническото му
предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок за представяне на
документи.
2.Участник “ДЕНИ ТУР 08“ ЕООД:
1.1.В Част III: Основания за изключване, в раздел А: „Основания, свързани с наказателни
присъди”, в раздел Б: „Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни
вноски“, в раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или
професионално нарушение“, на всички въпроси в тези раздели „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ е маркиран отговор „Не“.
Комисията обсъди дали горецитираните констатации са пропуск, който прави участника
несъответстващ на предварително обявените условия. Тъй като цялата относима информация е
достъпна онлайн и това може да бъде проверена по всяко време, Комисията счита, че
формалният пропуск не прави участника несъответстващ по същество на изискванията,
конкретно за попълване на информацията в ЕЕДОП, поставени от възложителя, поради което
счита, че представените от “ДЕНИ ТУР 08“ ЕООД, в тази част съответстват на изискванията.
1.2. В представения еЕЕДОП, в част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и
професионални способности” по отношение на сходните услуги са посочени
„Договор от
01.07.2017год. с предмет Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за
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заетите в "Спартак"АД лица за период до 12 месеца по проект BG 05M9OP001-1.008-1021, "подобра работна среда за по- качествен труд" финансиран по оперативна програма "Развитие на
човешките ресурси 2014-2020", процедура "Добри и безопасни условия на труд", съгласно
представената Ценова оферта“ и „Договор за специализиран превоз на пътници
№28/10.04.2018год. с предмет: извършване на свой риск , организиране и извършване срещу
заплащане на специализиран превоз на пътници, подлежащи на задължителна подготовка с
автобусен транспорт на територията на Община Бургас съгласно утвърден график“
По отношение на декларираните услуги комисията не може да установи съответствието на
участника с изискването на възложителя, според което при подаване на оферта за няколко
обособени позиции, участникът следва да е изпълнил услуга/и с обем не по-малък от сбора на
километрите за обособените позиции, за които участва, посочени раздел III.1.3 от Обявлението за
обществена поръчка и документация за обществена поръчка.
С оглед на горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП, във вр. с чл. 54, ал. 8 и 9
от ППЗОП, Комисията определя на участника “ДЕНИ ТУР 08“ ЕООД, срок от 5 (пет) работни
дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол за представяне на нов еЕЕДОП
и/или други документи, които съдържат нова, допълваща или поясняваща информация, която да
позволи да се изведе заключение за съответствие на участника с изискванията на Възложителя
относно личното състояние и критериите за подбор. Допълнително предоставената информация
може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване
на оферти.
Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на техническото му
предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок за представяне на
документи.
3. Участник „БУРГАСБУС“ ЕООД:
3.1. В Част III: Основания за изключване, в раздел А: „Основания, свързани с наказателни
присъди”, в раздел Б: „Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни
вноски“, в раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или
професионално нарушение“, на всички въпроси в тези раздели „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ е маркиран отговор „Не“.
Комисията обсъди дали горецитираните констатации са пропуск, който прави участника
несъответстващ на предварително обявените условия. Тъй като цялата относима информация е
достъпна онлайн и това може да бъде проверена по всяко време, Комисията счита, че
формалният пропуск не прави участника несъответстващ по същество на изискванията,
конкретно за попълване на информацията в ЕЕДОП, поставени от възложителя, поради което
счита, че представените от „БУРГАСБУС“ ЕООД, в тази част съответства на изискванията.
3.2. В представения еЕЕДОП, в част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и
професионални способности” за посочените от участника водачи на МПС са описани номера на
свидетелства за правоуправление, които притежават, съответно не е посочена другата изискуема
информация за необходимата квалификация, съгласно чл.18 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999
г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, а именно:
служителите да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или да са лишени по
съдебен или административен ред от правото да управляват МПС, да притежава валидно
удостоверение за психологическа годност по смисъла на Наредбата на чл.152, ал.1, т.2 от Закона
за движение по пътищата, да притежава валидна карта за квалификация на водача по смисъла на
наредбата на чл.7б, ал.7 от Закона за автомобилните превози;
С оглед на горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП, във вр. с чл. 54, ал. 8 и 9
от ППЗОП, Комисията определя на участника „БУРГАСБУС“ ЕООД срок от 5 (пет) работни
дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол за представяне на нов еЕЕДОП
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и/или други документи, които съдържат нова, допълваща или поясняваща информация, която да
позволи да се изведе заключение за съответствие на участника с изискванията на Възложителя
относно личното състояние и критериите за подбор. Допълнително предоставената информация
може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване
на оферти.
Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на техническото му
предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок за представяне на
документи.
4. Участник “М БУС“ ООД :
4.1. В Част III: Основания за изключване, в раздел А: „Основания, свързани с наказателни
присъди”, в раздел Б: „Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни
вноски“, в раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или
професионално нарушение“, на всички въпроси в тези раздели „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ е маркиран отговор „Не“.
Комисията обсъди дали горецитираните констатации са пропуск, който прави участника
несъответстващ на предварително обявените условия. Тъй като цялата относима информация е
достъпна онлайн и това може да бъде проверена по всяко време, Комисията счита, че
формалният пропуск не прави участника несъответстващ по същество на изискванията,
конкретно за попълване на информацията в ЕЕДОП, поставени от възложителя, поради което
счита, че представените от „М- БУС“ ООД, в тази част съответства на изискванията.
Представените от „М- БУС“ ООД, документи по чл. 39, ал. 2, т.1, от ППЗОП съответстват с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
С оглед гореизложената констатация Комисията допуска участника „М- БУС“ ООД, до понататъшно участие в процедурата.
5. Участник “ДИАНА 98“ ЕООД:
Представените от “ДИАНА 98“ ЕООД, документи по чл. 39, ал. 2, т.1, от ППЗОП
съответстват с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя.
С оглед гореизложената констатация Комисията допуска участника “ДИАНА 98“ ЕООД, до
по- нататъшно участие в процедурата.
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията уведомява всички участници, като в един и
същи ден им изпраща протокола с констатациите, относно документите по чл. 39, ал. 2 за
съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя и публикува същия в профила на купувача.
Комисията приключи своята работа на 09.12.2019 г. в 16:00 часа, като същата проведе 1
(едно) заседание, изготви и подписа настоящия протокол в един оригинален екземпляр.
I.На 09.12.2019г., в съответствие с чл.54, ал.8 от ППЗОП комисията уведоми всички
участници в настоящата обществена поръчка, като им изпрати протокола с констатациите в деня
на публикуването му в профила на купувача, относно съответствието с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и определи срок 5 (пет)
работни дни за представяне на нов ЕЕДОП с отстранени несъответствия в информацията за
личното състояние и критериите за подбор и/или други документи, които съдържат променена
и/или допълнена информация.
IIІ. На 17.12.2019г., в съответствие с чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, Комисията пристъпи към
разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците
с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Комисията установи следното:
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1.УЧАСТНИК „ДЕНИ – ТУР- 08“ ЕООД, е представил в срок документи с вх. № 93-ОП1892(6)/12.12.2019 г.
Представени са два броя договори, заедно с маршрутни разписания към тях, както и еЕЕДОП
на оптичен носител.
Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи и установи
следното.
От представените документи е видно, че услугите са изпълни, в съответствие с изискванията
на Възложителя, посочени раздел III.1.3 от Обявлението за обществена поръчка и документация
за обществена поръчка.
Предвид гореизложеното Комисията допуска УЧАСТНИК „ДЕНИ – ТУР- 08“ ЕООД до
по- нататъшно участие в процедурата.
2.УЧАСТНИК „БУРГАСБУС“ ЕООД, е представил в срок документи с вх. № 93-ОП1892(7)/13.12.2019г.
Представени са ЕЕДОП – 2 бр. на оптичен носител /за „БУРГАСБУС“ ЕООД И „КОНКОРД 7“ ЕООД/, документи за професионална компетентност на лицата, които ще изпълняват
поръчката и членовете на ръководния състав.
Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи и установи
следното:
В представения еЕЕДОП, в част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и
професионални способности” за посочените от участника водачи на МПС е описана изискуемата
информация за необходимата квалификация, съгласно чл.18 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999
г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, а именно:
служителите да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или да са лишени по
съдебен или административен ред от правото да управляват МПС, да притежава валидно
удостоверение за психологическа годност по смисъла на Наредбата на чл.152, ал.1, т.2 от Закона
за движение по пътищата, да притежава валидна карта за квалификация на водача по смисъла на
наредбата на чл.7б, ал.7 от Закона за автомобилните превози;
Предвид гореизложеното Комисията допуска УЧАСТНИК „БУРГАСБУС“ ЕООД до понататъшно участие в процедурата.
3.УЧАСТНИК „БУРГАСВОЛАН“ ЕООД, е представил в срок документи с вх. № 93-ОП1892(8)/16.12.2019г.
1.2. В представения еЕЕДОП, в част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и
професионални способности” по отношение на сходните услуги е описано:
Извършване на транспорт по редовна линия Бургас – Средец - Бургас от Областна
транспортна схема от квотата на Община Бургас -121000 км. за една календарна година, с
начална дата 01.04.2016г.
Извършване на транспорт по редовна линия Бургас – Елхово - Бургас от Републиканска
транспортна схема от квотата на Община Бургас -72000 км. за една календарна година, с начана
дата 01.01.2013г.
Описаните услуги се изпълняват и до настоящия момент, поради което участникът отговаря на
изискванията на Възложителя, по отношение изпълнението на услуги, идентични или сходни с
предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години,
считано от датата на подаване на офертата, посочени раздел III.1.3 от Обявлението за
обществена поръчка и документация за обществена поръчка.
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По отношение посочените от участника водачи на МПС е описана цялата информация, в
съответствие с изискванията на Възложителя.
Предвид гореизложеното Комисията допуска УЧАСТНИК „БУРГАСВОЛАН” ЕООД до
по- нататъшно участие в процедурата.
IV. Тъй като обществената поръчка се възлага въз основа на „Икономически най – изгодна
оферта” и избраният критерий е „Оптимално съотношение качество/цена”, На основание чл.56,
ал.2 от ППЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на офертите на допуснатите участници за
проверката им за съответствието с предварително обявените условия и оценяването им, съгласно
Раздел III – Критерият „оптимално съотношение качество/цена”.
Комисията пристъпи към преглед и оценка на представените технически предложения и
установи следното:
След подробен преглед на съдържанието на Техническото предложение, комисията
установи, че участникът „БУРГАСВОЛАН” ЕООД, отговаря на минималните изисквания на
Възложителя и предложението му следва да бъде оценено.
Оценката на техническото предложение е направена в приложена Таблица с оценки,
неразделна част от настоящия протокол.
След подробен преглед на съдържанието на Техническото предложение, комисията
установи, че участникът “ДЕНИ ТУР-08“ ЕООД, отговаря на минималните изисквания на
Възложителя и предложението му следва да бъде оценено.
Оценката на техническото предложение е направена в приложена Таблица с оценки,
неразделна част от настоящия протокол.
След подробен преглед на съдържанието на Техническото предложение, комисията
установи, че участникът „БУРГАСБУС“ ЕООД, отговаря на минималните изисквания на
Възложителя и предложението му следва да бъде оценено.
Оценката на техническото предложение е направена в приложена Таблица с оценки,
неразделна част от настоящия протокол.
След подробен преглед на съдържанието на Техническото предложение, комисията
установи, че участвикът „М-БУС” ООД, отговаря на минималните изисквания на Възложителя и
предложението му следва да бъде оценено.
Оценката на техническото предложение е направена в приложена Таблица с оценки,
неразделна част от настоящия протокол.
След подробен преглед на съдържанието на Техническото предложение, комисията
установи, че участникът “ДИАНА 98“ ЕООД, отговаря на минималните изисквания на
Възложителя и предложението му следва да бъде оценено.
Оценката на техническото предложение е направена в приложена Таблица с оценки,
неразделна част от настоящия протокол.
На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията насрочи следващото си заседание за
17.02.2020 г. в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска“ 26, етаж 1, Заседателна зала от
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14:00 часа, на което ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите
участници.
Комисията извърши това, чрез публикуване на съобщение в профила на купувача за датата,
часа и мястото на отварянето на следния линк: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/41457.
Комисията приключи своята работа на 12.02.2020 г. в 11:30 часа, като същата проведе общо 2
(две) закрити заседания и изготви и подписа настоящия протокол в един оригинален екземпляр.
V.На 17.02.2020 г. от 14.00 ч. в сградата на община Бургас, ул. „Александровска“ № 26
комисия, назначена със Заповед № 2325/22.08.2019г. и Заповед № 3816 от 09.12.2019г., се събра
да проведе публично заседание по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите
участници.
На заседанието присъстваха Драгомир Чайков – ръководител „Транспорт“ в „Бургасбус“
ЕООД, Динко Танев, представител на „Дени тур“ ЕООД, Антон Христов, организатор Транспорт
в „М- Бус“ ЕООД и Румен Христов, управител в „М- Бус“ ЕООД;
На основание чл.53, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за обществена поръчки
/ППЗОП/, Комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, след
което пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ и обяви
предложените от тях цени, както следва:
1. Участникът „БУРГАСВОЛАН” ЕООД, е предложил следните стойности за обособена
позиция 7:
1.Цена на билета за единично пътуване по всяко отделно направление, включено в
обособената позиция
1.1. Бургас- Средец:
3,33лв без ДДС;
4 лв. с ДДС;
Бургас – Орлинци:
5 лв. без ДДС;
6 лв. с ДДС;
2.Цената на билета за всяко населено място, включено в настоящата обособена позиция
е:
2.1.Автобусна линия Бургас – Средец
2.1.1. Спирки в гр.Бургас – 1,50 лв. без ДДС;
2.1.2. Константиново 2,00 лв. без ДДС;
2.1.3. Дебелт – 3,00лв. с ДДС;
2.1.4. Аврамов мост – 4,00лв с ДДС.
2.1.5. Средец – 4 лв. с ДДС;
2.2. Автобусна линия Бургас – Средец / през Драчево:
2.2.1. спирки в гр.Бургас – 1,50 лв. С ддс
2.2.2. Константиново2,00 лв. с ДДС;
2.2.3. Дебелт – 3,00лв. с ДДС;
2.2.4. Аврамов мост – 4,00лв.
2.2.5. Драчево – 4 лв. с ДДС;
2.2.6. Средец – 4 лв. с ДДС;
2.3. Автобусна линия Бургас – Орлинци:
2.3.1. спирки в гр.Бургас – 1,50 лв. с ДДС
2.3.2. Константиново 2,00 лв. с ДДС;
2.3.3. Тръстиково – 3,00лв. с ДДС;
2.3.4. Ливада – 3,50 лв.
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2.3.5. Русокастро – 4,00 лв. с ДДС;
2.3.6. Желязово – 5,00 лв. с ДДС;
2.3.7. Суходол – 5,50 лв. с ДДС;
2.3.8. Орлинци – 6,00лв. с ДДС;
Цена за месечна абонаментна карта изчислена на база 50 пътувания по всяко отделно
направление, включено в обособената позиция
1-1- За линия Бургас – Средец 112,50 лв. без ДДС;
1-2- 135,00 лв. без ДДС;
Бургас – Орлинци
168,75лв. без ДДС;
202,50 с ДДС;
2. Участникът “ДЕНИ ТУР-08“ ЕООД, е предложил следните стойности за обособена
позиция 1 е предложил:
1.Цена на билета за единично пътуване по всяко отделно направление, включено в
обособената позиция
1.1. Автобусна линия Бургас – Айтос:
2,80 лв. без ДДС;
2.Цената на билета за всяко населено място, включено в настоящата обособена позиция
е:
2.1. Бургас – кв.Ветрен 1 лв. с ДДС;
2.2. кв.Ветрен – Айтос- 3лв. с ДДС;
2.3. кв.Ветрен- р. Миролюбово – 2 лв. с ДДС.
2.4. кв.Ветрен- р. Съдиево – 2,50лв. с ДДС;
2.5. Бургас- р. Миролюбово – 2,50 лв. с ДДС;
2.6. р. Миролюбово - Айтос – 3,00лв. с ДДС;
2.7. р. Миролюбово – р.Айтос – 1,00лв. с ДДС;
2.8. Бургас – Съдиево – 2,92 лв с ДДС;
2.9. Бургас – Айтос – 3,50лв. с ДДС;
2.10. Айтос – Съдиево – 1,44лв. с ДДС;
2.11. Айтос – Миролюбово – 2,00 лв. с ДДС;
2.12. Айтос – кв. Ветрен – 3,00лв. без ДДС;
3. Участникът „БУРГАСБУС“ ЕООД, е предложил следните стойности:
За обособена позиция 1
1.Цена на билета за единично пътуване по всяко отделно направление, включено в
обособената позиция
1.1. Бургас – Айтос
- 3,83лв. без ДДС;
- 4,60лв. с ДДС;
2.1. Цена на билета за единично пътуване по всяко отделно направление, включено в
обособената позиция
2.1.1. Спирки в гр.Бургас – 1,50лв. с ДДС;
2.1.2. Бургас – Миролюбово 2,80лв. с ДДС;
2.1.3. Бургас – р.Съдиево – 3,30лв. с ДДС;
2.1.4. Бургас – Айтос, р-т „Орловец“ – 4,60лв. с ДДС;
2.1.5. Бургас – Айтос, Болницата – 4,60лв. с ДДС;
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2.1.6. Бургас – Айтос, пл.“Осми март“ – 4,60лв. с ДДС;
2.1.7. Бургас – Айтос АГ – 4,60лв. с ДДС;
Цена за месечна абонаментна карта изчислена на база 50 пътувания по всяко отделно
направление, включено в обособената позиция
1.1.Бургас – Айтос:
121,75 лв. без ДДС и 146,10лв. с ДДС. Цена за еднократно пътуване с карта – 2,92лв.
Цена за месечна абонаментна карта изчислена на база 50 пътувания по всяко отделно
направление, включено в обособената позиция
2.1.1. Спирки в гр. Бургас
2.1.2. Бургас – Миролюбово - 89,60лв. с ДДС; еднократно пътуване 1,79лв.
2.1.3. Бургас – р.Съдиево – 102,90лв. с ДДС; еднократно пътуване 2,06лв.
2.1.4. Бургас – Айтос, р-т „Орловец“ – 146,10лв.; еднократно пътуване 2,92лв.
2.1.5. Бургас – Айтос, Болницата –146.10лв. с ДДС; еднократно пътуване 2,92лв.
2.1.6. Бургас – Айтос, пл.“Осми март“ – 146,10лв. еднократно пътуване 2,92лв.
2.1.7. Бургас – Айтос АГ –146,10лв. еднократно пътуване 2,92лв.
За обособена позиция 2:
1.1. Бургас – Камено - 2,83лв. без ДДС или 3,40лв. с ДДС;
1.2. Бургас – Полски извор- 2,50лв. без ДДС или 3,00лв. с ДДС;
1.3. Бургас – Желязово – 4,50лв. без ДДС или 5,40лв. с ДДС;
1.4. Бургас – Трояново – 3,83лв. без ДДС или 4.60 лв. с ДДС;

2.Цената на билета за всяко населено място, включено в настоящата обособена позиция
е:
2.1. Автобусна линия Бургас - Камено
2.1.1.Спирки в гр. Бургас – 1,50 лева с ДДС;
2.1.2.Бургас – Камено – 3,40 лева с ДДС;
2.2. Бургас – Полски извор
2.2.1. Спирки в гр. Бургас – 1,50лв. с ДДС;
2.2.2. Бургас – Черни връх – 2,50лв. с ДДС;
2.2.3. Бургас – Полски извор – 3,00лв с ДДС;
2.2.4. Бургас – Тръстиково – 3,60лв. с ДДС;
2.3.Автобусна линия Бургас – Желязово
2.3.1. Бургас – Разклон Черни връх – 1,80лв. с ДДС;
2.3.2. Бургас – Константиново – 2,50лв. с ДДС;
2.3.3. Бургас –Тръстиково – 3,30лв. с ДДС;
2.3.4. Бургас – Ливада – 3,90лв. с ДДС;
2.3.5. Бургас Русокастро – 4,40лв. с ДДС;
2.3.6.Бургас – Желязово – 5,40лв. с ДДС;
2.4. Автобусна линия Бургас – Трояново
2.4.1. Бургас – Братово – 2,20лв. с ДДС;
2.4.2. Бургас – Летище Равнец – 3,00лв. с ДДС
2.4.3. Бургас – Равнец – 3,20лв. с ДДС;
2.4.4. Бургас – Трояново – 4.60 лв. с ДДС;
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1.Цена на месечна карта изчислена на база 50 пътувания по всяко отделно направление,
включено в обособената позиция:
1.1. Автобусна линия Бургас - Камено
90,17лв. без ДДС или 108,20лв. с ДДС; еднократно пътуване с карта – 2,16лв. с ДДС;
1.2. Бургас – Полски извор
79,17лв. без ДДС или 95лв. с ДДС; еднократно пътуване с карта – 1,90лв.
1.3. Бургас – Желязово – 141,92лв. без ДДС или 170,30 с ДДС;
Еднократно пътуване с карта – 3,41лв. с ДДС;
1.4.Бургас – Трояново – 120,58лв. без ДДС или 144,70лв. с ДДС;
еднократно пътуване с карта – 2,89лв.
2.Цена на месечна карта изчислена на база 50 пътувания по всяко отделно направление,
включено в обособената позиция:
2.1.1.Спирки в гр.Бургас
2.1.2. Бургас – Камено – 108,20лв. с ДДС, еднократно пътуване – 2,16лв.
2.1. Бургас – Полски извор
2.2.1. Спирки в гр. Бургас
2.2.2. Бургас – Черни връх – 77,30лв.
Еднократно пътуване с карта – 1,55лв. с ДДС;
2.2.3. Бургас – Полски извор – 95 лв. с ДДС;
Еднократно пътуване с карта – 1,90лв. с ДДС;
2.2.4. Бургас – Тръстиково – 112,10лв. с ДДС, еднократно пътуване с карта – 2,24лв. с ДДС;
2.3. Автобусна линия Бургас – Желязово
2.3.1 Бургас – Разклон Черни връх – 57,40лв.с ДДС; еднократно пътуване с карта 1,15лв. с
ДДС;
2.3.2. Бургас – Константиново – 77.70лв. с ДДС;
еднократно пътуване с карта – 1,55лв. с ДДС;
2.3.3.Бургас – Тръстиково – 102,90лв. с ДДС , еднократно пътуване с карта 2,06лв. с ДДС;
2.3.4.Бургас – Ливада – 122,30лв. с ДДС;
еднократно пътуване с карта- 2,45лв. с ДДС;
2.3.5.Бургас – Русокастро – 139,50лв. с ДДС; еднократно пътуване с карта – 2,79лв. с ДДС;
2.3.6.Бургас – Желязово – 170,30лв. с ДДС; еднократно пътуване с карта – 3,41лв.
2.4. Автобусна линия Бургас – Трояново
2.4.1. Бургас – Братово – 69,30лв. с ДДС; еднократно пътуване с карта- 1,39лв. с ДДС;
2.4.2. Бургас – Летище Равнец – 93,10лв. с ДДС; еднократно пътуване с карта – 1,86лв.
2.4.3. Бургас – Равнец – 101,50лв. с ДДС; еднократно пътуване с карта- 2,03лв.
2.4.4. Бургас – Трояново – 144,70 лв. с ДДС, еднократно пътуване с карта – 2,89лв. с ДДС;
За обособена позиция 3:
Автобусна линия Бургас- Поморие;Автобусна линия Бургас- Горица;Автобусна линия
Бургас- Косовец
1. Цена на билета за единично пътуване по всяко отделно направление, включено в
обособената позиция
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1.1. Бургас - Поморие
- 3.33 лева без ДДС
- 4.00 лева с ДДС
1.2. Бургас - Горица
- 4.75 лева без ДДС
- 5.70 лева с ДДС
1.3. Бургас - Косовец
- 5.83 лева без ДДС
- 7.00 лева с ДДС
2. Цената на билета за всяко населено място от Бургас, включено в настоящата
обособена позиция е:
2. Автобусна линия Бургас - Поморие
Спирки в гр. Бургас - 1.50 /един лев и петдесет стотинки/ лева с ДДС;
Бургас - Военна поч.станция. -1.50 лева с ДДС;
Бургас - К-г ’’Европа” - 3.30 лева с ДДС;
Бургас - Поморие АГ - 3.50 лева с ДДС;
Бургас - Поморие, бл.25 - 4.00 лева с ДДС;
Бургас - Поморие, Безалкохолни - 4.00 лева с ДДС;
Бургас - Поморие, Хлебозавода - 4.00 лева с ДДС;
Бургас - Поморие, СОУ ’’Иван Вазов” - 4.00 лева с ДДС;
Бургас - Поморие център - 4.00 лева с ДДС;
Автобусна линия Бургас - Горица
Бургас - Лъка - 2.30 лева с ДДС;
.Бургас - Каблешково - 3.00 лева с ДДС;
Бургас - р. Медово - 3.60 лева с ДДС;
4. Бургас - р. Александрово - 3.80 лева с ДДС;
Бургас - Александрово - 3.90 лева с ДДС:
Бургас — Порой — 4.80 лева с ДДС;
Бургас - Гълъбец — 5.30 лева с ДДС;
Бургас - Горица - 5.70 лева с ДДС;
Автобусна линия Бургас — Косовец
Бургас - Лъка - 2.30 лева с ДДС;
Бургас - Каблешково - 3.00 лева с ДДС;
Бургас - Медово - 3.70 лева с ДДС;
Бургас - р. Габерово - 4.20 лева с ДДС;
Бургас - Бата - 4.90 лева с ДДС;
Бургас - Страцин - 5.50лева с ДДС;
Бургас - Просеник - 6.00 лева с ДДС;
Бургас - Косовец - 7.00 лева с ДДС;
Цена на месечна карта изчислена на база 50 пътувания по всяко отделно направление,
включено в обособената позиция:
1.Цена на месечна карта изчислена на база 50 пътувания по всяко отделно
направление, включено в обособената позиция.
Бургас - Поморие
- 112.75 лева без ДДС
- 135.30 лева с ДДС
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еднократно пътуване с карта - 2.71 лева с ДДС
Бургас - Горица
- 148.92 лева без ДДС
- 178.70 лева с ДДС
еднократно пътуване с карта
- 3.57 лева с ДДС
Бургас - Косовец
- 183.50 лева без ДДС
- 220.20 лева с ДДС
еднократно пътуване с карта 4.40 лева с ДДС
2.Цената на месечна карта изчислена на база 50 пътувания за всяко населено място от Бургас,
включено в настоящата обособена позиция е:
2.1. Автобусна линия Бургас - Поморие
2.1.1. Спирки в гр.Бургас
2.1.2. Бургас - Военна поч.станция.
2.1.3. Бургас - К-г ’’Европа” - 109.20лева с ДДС еднократно пътуване с карта - 2.18 лева с ДДС;
2.1.4. Бургас - Поморие АГ - 116.20 лева с ДДС
еднократно пътуване е карта - 2.32 лева с ДДС;
2.1.5. Бургас - Поморие, бл.25 - 135.30 лева с ДДС
еднократно пътуване с карта - 2.71 лева с ДДС;
2.1.6. Бургас - Поморие, Безалкохолни - 135.30 лева с ДДС
еднократно пътуване с карта - 2.71 лева с ДДС;
2.1.7. Бургас - Поморие, Хлебозавода - 135.30 лева с ДДС
еднократно пътуване с карта - 2.71 лева с ДДС;
2.1.8. Бургас - Поморие, СОУ ’’Иван Вазов” - 135.30 лева с ДДС
еднократно пътуване с карта — 2.71 лева е ДДС;
2.1.9. Бургас - Поморие център- 135.30 лева с ДДС
еднократно пътуване с карта - 2.71 лева е ДДС;
2.2. Автобусна линия Бургас — Горица
2.2.1. Бургас -Лъка - 71.60 лева с ДДС еднократно пътуване с карта - 1.43 лева с ДДС;
2.2.2 Бургас - Каблешково - 93.60 лева с ДДС
еднократно пътуване с карта - 1.87 лева с ДДС;
2.2.3. Бургас - р. Медово - 113.00 лева с ДДС
еднократно пътуване с карта - 2.26 лева с ДДС;
2.2
Бургас - р. Александрово - 120.10 лева с ДДС
еднократно пътуване е карта - 2.40 лева с ДДС;
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2.2.5. Бургас - Александрово - 124.50 лева с ДДС
еднократно пътуване с карта - 2.49 лева с ДДС:
2.2.5. Бургас - Порой - 152.30 лева с ДДС; еднократно пътуване е карта - 3.05 лева с ДДС;
2.2.6. Бургас - Гълъбец - 166.40 лева с ДДС
еднократно пътуване с карта - 3.33 лева с ДДС;
2.2.7. Бургас - Горица - 178.70 лева с ДДС
еднократно пътуване с карта - 3.57 лева с ДДС;
Автобусна линия Бургас - Косовец
2.3.1. Бургас - Лъка - 71.60 лева с ДДС еднократно пътуване с карта - 1.43 лева с ДДС;
2.3.2. Бургас - Каблешково - 93.60 лева с ДДС; еднократно пътуване с карта - 1.87 лева с ДДС;
2.3.3. Бургас - Медово - 116.10 лева с ДДС; еднократно пътуване с карта - 2.32 лева с ДДС;
2.3.4. Бургас - р. Габерово — 131.10 лева с ДДС; еднократно пътуване с карта - 2.62 лева с ДДС;
2.3.5. Бургас - Бата - 153.10 лева с ДДС; еднократно пътуване с карта - 3.06 лева с ДДС;
2.3.6. Бургас - Страцин - 173.80 лева с ДДС; еднократно пътуване с карта - 3.48 лева с ДДС;
2.3.7. Бургас - Просеник - 189.30 лева с ДДС; еднократно пътуване с карта - 3.79 лева е ДДС;
2.3.8. Бургас - Косовец- 220.20 лева с ДДС еднократно пътуване с карта - 4.40 лева с ДДС;

За Обособена позиция 4:
1.Цена на билета за единично пътуване по всяко отделно направление, включено в
обособената позиция:
Бургас – Созопол
- 4.17 лева без ДДС без ДДС;
- 5.00 лева с ДДС
Бургас - Габър/през Зидарово/
- 4.83 лева без ДДС
- 5.80 лева с ДДС
Бургас - Габър/ през Вършило/
- 4.83 лева без ДДС
- 5.80 лева с ДДС
1.1. Бургас - Зидарово/ през Извор/
- 4.08 лева без ДДС
- 4.90 лева с ДДС
1.2. Бургас - Зидарово/ през Димчево и Присад/
- 4.08 лева без ДДС
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- 4.90 лева с ДДС
1.3. Бургас - Крушевец
- 3.58 лева без ДДС
- 4.30 лева с ДДС
1.4. Бургас - Равна гора
- 3.25 лева без ДДС
- 3.90 лева с ДДС
1.5. Бургас - Атия
- 2.83 лева без ДДС
- 3.40 лева с ДДС
2.Цената на билета за всяко населено място, включено в настоящата обособена позиция
е:
2.1 Автобусна линия Бургас - Созопол
2.1.1. Спирки в гр. Бургас - 1.50 лева с ДДС;
2.1.2. Бургас - Граничар - 2.10 лева с ДДС;
2.1.3. Бургас - м.Росенец - 2.50 лева с ДДС;
2.1.4. Бургас - р. Атия - 3.00 лева с ДДС;
2.1.5. Бургас - Черноморец - 4.00 лева с ДДС;
2.1.6. Бургас - р. Равадиново - 5.00 лева с ДДС;
2.1.7. Бургас - Созопол - 5.00 лева с ДДС;
2.1.8. Бургас - Равадиново - 5.00 лева с ДДС;
2.2. Автобусна линия Бургас - Габър/ през Зидарово/
2.2.1. Спирки в гр. Бургас - 1.50 лева с ДДС;
2.2.2. Бургас - Маринка - 2.10 лева с ДДС;
2.2.3. Бургас - р.Твърдица - 2.50 лева с ДДС;
2.2.4. Бургас - Димчево - 3.20 лева с ДДС
2.2.5. Бургас - Присад - 3.80 лева с ДДС;
2.2.6. Бургас - Зидарово - 4.90 лева с ДДС
2.2.7. Бургас - р. Габър - 5.30 лева с ДДС;
2.2.8. Бургас - Габър - 5.80 лева с ДДС;
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2.3.

Автобусна линия Бургас - Габър/ през Вършило/

2.3.1 Спирки в гр.Бургас - 1.50 лева с ДДС;
2.3.2. Бургас - Маринка - 2.10 лева с ДДС;
2.3.3. Бургас - р.Твърдица - 2.50 лева с ДДС;
2.3.4. Бургас - Димчево - 3.20 лева с ДДС;
2.3.5. Бургас - Присад - 3.80 лева с ДДС;
2.3.6. Бургас - Зидарово - 4.90 лева с ДДС;
2.3.7. Бургас - р. Габър - 5.30 лева с ДДС;
2.3.8. Бургас - Вършило - 6.40 лева с ДДС;
2.3.9. Бургас - Габър - 5.80 лева с ДДС;
2.4. Автобусна линия Бургас - Зидарово/ през Извор/
2.4.1. Спирки в гр.Бургас - 1.50 лева с ДДС;
2.4.2. Бургас - Маринка - 2.10 лева с ДДС;
2.4.3. Бургас - р. Извор - 2.80 лева с ДДС;
2.4.4. Бургас - Извор - 3.20 лева с ДДС;
2.4.5. Бургас - Зидарово - 4.90 лева с ДДС;
2.5.

Автобусна линия Бургас - Зидарово/ през Димчево и Присад/

2.5.1. Спирки в гр.Бургас - 1.50 лева с ДДС;
2.5.2. Бургас - Маринка - 2.10 лева с ДДС;
2.5.3. Бургас - р. Твърдица - 2.50 лева с ДДС;
2.5.4. Бургас - Димчево - 3.20 лева с ДДС;
2.5.5. Бургас - Присад - 3.80 лева с ДДС;
2.6.

Бургас - Зидарово - 4.90 лева с ДДС;

2.7.

Автобусна линия Бургас - Крушевец

2.6.1. Спирки в гр.Бургас - 1.50 лева с ДДС;
2.6.2. Бургас - Маринка - 2.10 лева с ДДС;
2.6.3. Бургас - р. Извор - 2.80 лева с ДДС;
2.6.4. Бургас - Извор - 3.20 лева с ДДС;
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2.6.5. Бургас - р. Ново Паничарево - 3.60 лева с ДДС;
2.6.6. Бургас - Ново Паничарево - 4.50 лева с ДДС;
2.6.7. Бургас - Крушевец - 4.30 лева с ДДС;
2.8.

Автобусна линия Бургас - Равна гора

2.7.1. Спирки в гр.Бургас - 1.50 лева с ДДС;
2.7.2. Бургас - м. Росенец - 2.50 лева с ДДС;
2.7.3. Бургас - Росен - 3.30 лева с ДДС;
2.7.4. Бургас - Равна гора - 3.90 лева с ДДС;
2.9. Автобусна линия Бургас - Атия
2.8.1. Спирки в гр.Бургас - 1.50 лева с ДДС;
2.8.2. Бургас - м..Росенец - 2.50 лева с ДДС;
2.8.3. Бургас - р. Атия - 3.10 лева с ДДС;
2.8.4. Бургас - Атия, кв. Миньор - 3.40 лева с ДДС;
2.8.5. Бургас - Росен - 4.20 лева с ДДС;
2.8.6. Бургас — Равна гора - 4.50 лева с ДДС
1.Цена на месечна карта изчислена на база 50 пътувания по всяко отделно
направление, включено в обособената позиция
1.1. Бургас – Созопол
- 124.25 лева без ДДС
- 149.10 лева с ДДС
еднократно пътуване с карта- 2.98 лева с ДДС
1.2. Бургас - Габър/ през Зидарово/
- 151.08 лева без ДДС
- 181.30 лева с ДДС
еднократно пътуване с карта
- 3.63 лева с ДДС
1.3. Бургас - Габър/ през Вършило/
- 151.08 лева без ДДС
- 181.30 лева с ДДС
еднократно пътуване с карта
- 3.63 лева с ДДС
1.4. Бургас - Зидарово/ през Извор/
- 128.75 лева без ДДС
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- 154.50 лева с ДДС
еднократно пътуване с карта
- 3.09 лева с ДДС
1.5. Бургас - Зидарово/ през Димчево и Присад/
- 128.75 лева без ДДС
- 154.50 лева с ДДС
еднократно пътуване с карта
- 3.09 лева с ДДС
1.6. Бургас - Крушевец
- 113.67 лева без ДДС
- 136.40 лева с ДДС
еднократно пътуване с карта
- 2.73 лева с ДДС
1.7. Бургас - Равна гора
- 118.00 лева без ДДС
- 141.60 лева с ДДС
еднократно пътуване с карта
- 2.83 лева с ДДС
1.8. Бургас - Атия
- 89.75 лева без ДДС
- 107.70 лева с ДДС
еднократно пътуване е карта -2.15 лева с ДДС
2.Цената на месечна карта изчислена на база 50 пътувания за всяко населено място от
Бургас, включено в настоящата обособена позиция е:
2.1 Автобусна линия Бургас - Созопол
2.1.1. Спирки в гр.Бургас
2.1.2. Бургас - Граничар - 67.20 лева с ДДС;
еднократно пътуване с карта - 1.34 лева с ДДС;
2.1.3. Бургас - м. Росенец - 79.90 лева с ДДС;
еднократно пътуване с карта - 1.60 лева с ДДС;
2.1.4. Бургас - р.Атия. - 97.50 лева с ДДС;
еднократно пътуване с карта - 1.95 лева с ДДС;
2.1.5. Бургас - Черноморец - 111.30 лева с ДДС;
еднократно пътуване е карта - 2.23 лева с ДДС;
2.1.6. Бургас - р.Равадиново - 149.10 лева с ДДС;
еднократно пътуване с карта - 2.98 лева с ДДС;
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2.1.7. Бургас - Созопол -149.10 лева с ДДС;
еднократно пътуване с карта - 2.98 лева е ДДС;
2.1.8. Бургас - Равадиново - 149.10 лева с ДДС;
еднократно пътуване е карта - 2.98лева е ДДС;
2.2. Автобусна линия Бургас - Габър/ през Зидарово/
2.2.1. Спирки в гр.Бургас
2.2.2. Бургас - Маринка - 70.00 лева с ДДС; еднократно пътуване с карта - 1.40 лева е ДДС;
2.2.3. Бургас - р.Твърдица - 79.10 лева с ДДС;
еднократно пътуване с карта - 1.58 лева с ДДС;
2.2.4. Бургас - Димчево - 100.20 лева с ДДС; еднократно пътуване е карта - 2.00 лева с ДДС;
2.2.5. Бургас - Присад - 120.10 лева е ДДС; еднократно пътуване с карта - 2.40 лева с ДДС;
2.2.6. Бургас - Зидарово - 154.50 лева е ДДС
еднократно пътуване с карта - 3.09 лева е ДДС;
2.2.7. Бургас - р. Габър - 165.90 лева с ДДС;
еднократно пътуване с карта - 3.32 лева е ДДС;
2.2.8. Бургас - Габър - 181.30 лева с ДДС;
еднократно пътуване с карта - 3.63 лева с ДДС;
2.3.
Автобусна линия Бургас - Габър/ през Вършило/
2.3.1 Спирки в гр.Бургас
2.3.2. Бургас - Маринка - 70.00 лева с ДДС; еднократно пътуване с карта
- 1.40 лева с ДДС;
2.3.3. Бургас - р.Твърдица - 79.10 лева с ДДС;
еднократно пътуване с карта - 1.58 лева с ДДС;
2.3.4. Бургас - Димчево - 100.20 лева с ДДС; еднократно пътуване с карта - 2.00 лева с ДДС;
2.3.5. Бургас - Присад - 120.10 лева с ДДС; еднократно пътуване с карта - 2.40 лева с ДДС;
2.3.6. Бургас - Зидарово - 154.50 лева с ДДС
еднократно пътуване с карта - 3.09 лева с ДДС;
2.3.7. Бургас - р.Габър - 165.90 лева с ДДС;
еднократно пътуване с карта - 3.32 лева с ДДС;
2.3.8. Бургас - Вършило - 201.60 лева с ДДС; еднократно пътуване с карта - 4.03 лева с ДДС;
2.3.9. Бургас - Габър - 181.30 лева с ДДС;
еднократно пътуване с карта - 3.63 лева е ДДС;
2.4. Автобусна линия Бургас - Зидарово/ през Извор/
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2.4.1. Спирки в гр.Бургас
2.4.2. Бургас - Маринка - 70.00 лева с ДДС; еднократно пътуване с карта - 1.40 лева с ДДС;
2.4.3. Бургас - р. Извор - 88.30 лева с ДДС; еднократно пътуване с карта - 1.77 лева с ДДС;
2.4.4. Бургас - Извор - 100.60 лева с ДДС; еднократно пътуване с карта - 2.01 лева с ДДС;
2.4.5. Бургас - Зидарово - 154.50 лева с ДДС;
еднократно пътуване с карта - 3.09 лева с ДДС;
2.5. Автобусна линия Бургас - Зидарово/ презДимчево и Присад/
2.5.1. Спирки в гр.Бургас
2.5.2. Бургас - Маринка - 70.00 лева с ДДС; еднократно пътуване с карта - 1.40 лева с ДДС;
2.5.3. Бургас - р.Твърдица - 79.10 лева с ДДС;
еднократно пътуване с карта - 1.58 лева с ДДС;
2.5.4. Бургас - Димчево - 100.20лева с ДДС; еднократно пътуване с карта - 2.00 лева с ДДС;
2.5.5. Бургас- Присад - 120.10 лева с ДДС; еднократно пътуване е карта - 2.40 лева с ДДС;
2.5.6. Бургас - Зидарово - 154.50 лева с ДДС
еднократно пътуване с карта - 3.09 лева с ДДС;
2.6. Автобусна линия Бургас - Крушевец
2.6.1. Спирки в гр.Бургас
2.6.2. Бургас - Маринка - 70.00 лева с ДДС; еднократно пътуване с карта - 1.40 лева с ДДС;
2.6.3. Бургас - р. Извор - 88.30лева с ДДС; еднократно пътуване с карта - 1.77 лева с ДДС;
2.6.4. Бургас - Извор - 100.60 лева с ДДС; еднократно пътуване с карта - 2.01 лева с ДДС;
2.6.5. Бургас - р. Ново Паничарево — 113.90 лева с ДДС;
еднократно пътуване с карта - 2.28 лева с ДДС;
2.6.6. Бургас - Ново Паничарево - 142.60 лева с ДДС;
еднократно пътуване с карта - 2.85 лева с ДДС;
2.6.7. Бургас - Крушевец - 136.40 лева с ДДС;
еднократно пътуване с карта - 2.73 лева с ДДС;
2.7. Автобусна линия Бургас - Равна гора
2.7.1. Спирки в гр.Бургас
2.7.2. Бургас - м.Росенец - 79.90 лева с ДДС;
еднократно пътуване с карта - 1.60 лева с ДДС;
2.7.3. Бургас - Росен - 115.00 лева с ДДС; еднократно пътуване с карта - 2.30 лева с ДДС;
2.7.4. Бургас - Равна гора 141.60 лева с ДДС;
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еднократно пътуване с карта - 2.83 лева с ДДС;
2.8. Автобусна линия Бургас - Атия
2.8.1. Спирки в гр.Бургас
2.8.2. Бургас - м. Росенец - 79.90 лева с ДДС;
еднократно пътуване с карта - 1.60 лева с ДДС;
2.8.3. Бургас - р.Атия — 97.50 лева с ДДС;
еднократно пътуване с карта - 1.95 лева с ДДС;
2.8.4. Бургас - Атия-кв.Миньор - 107.70 лева с ДДС;
еднократно пътуване с карта - 2.15 лева с ДДС;
2.8.5. Бургас - Росен - 115.00 лева с ДДС; еднократно пътуване с карта - 2.30 лева с ДДС;
2.8.6. Бургас - Равна гора - 141.60 лева с ДДС;
еднократно пътуване с карта - 2.83 лева с ДДС;
4. Участникът „М- БУС“ ЕООД, е предложил следните стойности:
За обособена позиция 1:
1.Цена на билета за единично пътуване по всяко отделно направление, включено в
обособената позиция
1.1. Бургас – Айтос – 3,75лв. без ДДС или 4,50лв. с ДДС;
2.Цената на билета за всяко населено място, включено в настоящата обособена позиция
е:
2.1 Бургас - кв. Ветрен: 1,00 лева с ДДС.
2.2 Бургас - р. Миролюбово: 3,00 лева с ДДС.
2.3 Бургас - р. Съдиево: 3,50 лева е ДДС.
2.4 Бургас - Айтос АГ: 4,50 лева с ДДС.
2.5 кв. Ветрен - р. Миролюбово: 2,50 лева с ДДС.
2.6 кв. Ветрен - р. Съдиево: 2,50 лева с ДДС.
2.7 кв. Ветрен - Айтос АГ: 3,00 лева с ДДС.
2.8 р. Миролюбово - р. Съдиево: 1,00 лева с ДДС.
2.9 р. Миролюбово - Айтос АГ: 2,50 лева с ДДС.
2.10 р. Съдиево - Айтос АГ: 1.80 лева с ДДС.
3.Цени на абонаментни карти 50 пътувания с вкл. ДДС:
Бургас – Айтос; редовна цена - 112лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 90лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 90лв.
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Бургас – Съдиево
редовна цена - 91лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 73лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 73лв.
Бургас – Миролюбово – редовна цена - 87лв. с ДДС; абонаментна карта на ученици
обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите редовно обучение, включително
докторантите в редовна форма на обучение:70лв.; Абонаментна карта на лицата, получаващи
пенсия по условията на глава 6 от КСО-70лв.
Бургас - кв. Ветрен: редовна цена - 33лв. с ДДС; абонаментна карта на ученици обучаващи
се в дневна форма на обучение, студентите редовно обучение, включително докторантите в
редовна форма на обучение:26лв.; Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по
условията на глава 6 от КСО-26лв.
Айтос - Съдиево:
редовна цена - 58лв. с ДДС; абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на
обучение, студентите редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на
обучение:46лв.; Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от
КСО-46лв.
Айтос – Ветрен:
редовна цена - 83лв. с ДДС; абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на
обучение, студентите редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на
обучение:66лв.; Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от
КСО-66лв.
Айтос – 9ти километър: редовна цена - 956лв. с ДДС; абонаментна карта на ученици
обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите редовно обучение, включително
докторантите в редовна форма на обучение:76лв.; Абонаментна карта на лицата, получаващи
пенсия по условията на глава 6 от КСО-76лв.
За Обособена позиция 5:
1.Цена на билета за единично пътуване по всяко отделно направление, включено в
обособената позиция е:
1.1. Бургас – Карнобат /през Аспарухово/
- 5,833лв. без ДДС;
- 7,00лв. с ДДС;
1.2. Бургас – Карнобат /през Айтос/
- 5,833лв. без ДДС;
- 7,00лв. с ДДС;
1.3. Бургас – Карнобат /през Миролюбово/
- 5,833лв. без ДДС;
- 7,00лв. с ДДС;
2.Цената на билета за всяко населено място, включено в настоящата обособена
позиция е:
2.1.1 Бургас - Карнобат: 7,00 лева с ДДС.
2.1.2 Бургас - с. Братово: 2,10 лева с ДДС.
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2.1.3 Бургас - с. Равнец: 3,00 лева с ДДС.
2.1.4 Бургас - с. Трояново: 4.30 лева с ДДС.
2.1.5 Бургас - с. Аспарухово: 5,00 лева с ДДС.
2.1.6 Бургас - с. Сърнево: 6,00 лева с ДДС.
2.1.7 Бургас - с. Черково: 6.50 лева с ДДС.
2.1.8 Бургас - с. Екзарх Антимово: 7,50 лева с ДДС.
2.1.9 Бургас - с. Крушево: 5,50 лева с ДДС.
2.1.10 Бургас - с. Детелина: 6,00 лева с ДДС.
2.1.11 с. Братово - с. Равнец: 1,00 лева с ДДС.
2.1.12 с. Братово - с. Трояново: 2,00 лева с ДДС.
2.1.13 с. Братово - с. Аспарухово: 2,00 лева с ДДС.
2.1.14 с. Братово - с. Крушево: 3.00 лева с ДДС.
2.1.15c. Братово - с. Детелина: 4,00 лева с ДДС.
2.1.16c. Братово - с. Карнобат: 5.00 лева с ДДС.
2.1.17c. Равнец - с. Трояново: 1,50 лева с ДДС.
2.1.18 с. Равнец - с. Апарухово: 2,00 лева с ДДС.
2.1.19 с. Равнец - с. Крушево: 3,00 лева с ДДС.
2.1.20 е. Равнец - с. Детелина: 4,00 лева с ДДС.
2.1.21 с. Равнец - с. Карнобат: 5,00 лева с ДДС.
2.1.22 с. Трояново - с. Аспарухово: 1,50 лева с ДДС.
2.1.23 с. Трояново - с. Крушево: 2,50 лева с ДДС.
2.1.24 с. Трояново - с. Детелина: 3,00 лева с ДДС.
2.1.25 с. Трояново - Карнобат: 4,00 лева с ДДС.
2.1.26 с. Аспарухово - с. Крушево: 1,50 лева с ДДС.
2.1.27 с. Аспарухово - с. Детелина: 2,00 лева с ДДС.
2.1.28 с. Аспарухово - Карнобат: 3,00 лева с ДДС.
2.1.29 с. Крушево - с. Детелина: 1,50 лева с ДДС.
2.1.30 с. Крушево - Карнобат: 2,50 лева с ДДС.
2.2.1

с. Детелина - Карнобат: 2,00 лева с ДДС.

2.2.2

Бургас - кв. Ветрен: 1,00 лева с ДДС.
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2.2.3 Бургас - р. Миролюбово: 3.00 лева с ДДС.
2.2.4 Бургас - р. Съдиево: 3,50 лева с ДДС.
2.2.5 Бургас - Айтос АГ: 4,50 лева с ДДС.
2.2.6 Бургас - Карнобат АГ: 7,00 лева е ДДС.
2.2.7 кв. Ветрен - р. Миролюбово: 2,50 лева с ДДС.
2.2.8 кв. Ветрен - р. Съдиево: 2,50 лева с ДДС.
2.2.9 кв. Ветрен - Айтос АГ: 3,00 лева с ДДС.
2.2.10 кв. Ветрен - Карнобат АГ: 6,00 лева с ДДС.
2.2.11 р. Миролюбово - р. Съдиево: 1.00 лева с ДДС.
2.2.12 р. Миролюбово - Айтос АГ: 2,50 лева с ДДС.
2.2.13 р. Миролюбово - Карнобат АГ: 6,00 лева с ДДС.
2.2.14 р. Съдиево - Айтос АГ: 2,50 лева с ДДС.
2.2.15 р. Съдиево - Карнобат АГ: 6,00 лева с ДДС.
2.2.10 Айтос АГ - Карнобат АГ: 4,50 лева с ДДС.
2.3.1 Бургас - р. Миролюбово: 3,00 лева с ДДС.
2.3.2 Бургас - с. Миролюбово: 3,50 лева с ДДС.
2.3.3 Бургас - р. Съдиево: 3,50 лева с ДДС.
2.3.4 Бургас - Айтос АГ: 4,50 лева с ДДС.
2.3.5 Бургас - Карнобат: 7,00 лева с ДДС.
2.3.6 кв. Ветрен - р. Миролюбово: 2,50 лева с ДДС.
2.3.7 кв. Ветрен - р. Съдиево: 2,50 лева с ДДС.
2.3.8 кв. Ветрен - Айтос АГ: 3,00 лева с ДДС.
2.3.9 кв. Ветрен - Карнобат АГ: 6,00 лева с ДДС.
2.3.10 р. Миролюбово - р. с. Съдиево: 1,00 лева с ДДС.
2.3.11 р. Миролюбово - Айтос АГ: 2,50 лева с ДДС.
2.3.12 р. Миролюбово - Карнобат АГ: 6,00 лева с ДДС.
2.3.13 р. с. Съдиево - Айтос АГ: 2,50 лева с ДДС.
2.3.14 р. с. Съдиево - Карнобат АГ: 6,50 лева с ДДС.
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2.3.15 Айтос АГ - Карнобат АГ: 4,50 лева с ДДС.
Цени на абонаментни карти 50 пътувания с вкл. ДДС за обособена позиция 5:
Бургас – Ветрен; редовна цена - 33лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 26лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 26лв.
Бургас – Миролюбово; редовна цена - 87лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 70лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 70лв.
Бургас - Съдиево; редовна цена - 91лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 73лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 73лв.
Бургас – Айтос; редовна цена - 112лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 90лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 90лв.
Бургас – Карнобат; редовна цена - 175лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 140лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 140лв.
Айтос - Карнобат; редовна цена - 116лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 93лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 93лв.
Ветрен- Карнобат; редовна цена - 146лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 117лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 117лв.
Трояново – Карнобат; редовна цена - 78лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 63лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 63лв.
Бургас – Братово - редовна цена - 51лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 41лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 41лв.
Бургас - Равнец
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Бургас – Ветрен; редовна цена - 74лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 59лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 59лв.
Бургас – Трояново; редовна цена - 105лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 84лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 84лв.
Бургас – Аспарухово:
редовна цена - 125лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 100лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 100лв.
Бургас – Съдиево: редовна цена - 144лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 115лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 115лв.
Бургас – Черково: редовна цена - 158лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 126лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 126лв.
Бургас – Екзарх Антимово; редовна цена – 184 лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 147лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 147лв.
Карнобат – Екзарх Антимово
редовна цена - 73лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 58лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 58лв.
Карнобат - Детелиново
редовна цена - 58лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 47лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 47лв.
Карнобат – Крушево:
редовна цена - 73лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 58лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 58лв.
Карнобат – Аспарухово:
редовна цена - 88лв. с ДДС;
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абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 70лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 70лв.
Карнобат – Съдиево:
редовна цена – 99 лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 79лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 79лв.
Карнобат – Черково: редовна цена - 88лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 70лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 70лв.
Карнобат – Троянво
редовна цена - 93лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 75лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 75лв.
За обособена позиция 6:
1.Цена на билета за единично пътуване по всяко отделно направление, включено в
обособената позиция
1.1. Бургас - Малко Търново - 6,25 лева без ДДС. 7,50 лева с ДДС
1.2. Бургас – Малко – Търново /през Бръшлян/ - 6,25 лева без ДДС; 7,50лв. с ДДС;

2.Цената на билета за всяко населено място, включено в настоящата обособена позиция
е:
2.1.1. Бургас Маринка: 2.00 лева с ДДС.
2.1.2. Бургас - р. Извор: 2.60 лева с ДДС.
2.1.3. Бургас - р. Н. Паничарево: 3,50 лева с ДДС.
2.1.4. Бургас - Крушевец: 4,00 лева с ДДС.
2.1.5. Бургас - р. Индже Войвода: 4.80 лева с ДДС.
2.1.6. Бургас - Индже Войвода: 5,50 лева с ДДС.
2.1.7. Бургас - p. Елхово: 5,50 лева c ДДС.
2.1.8. Бургас - м. Босна: 5,50 лева с ДДС.
2.1.9. Бургас - р. Младежко: 5,80 лева с ДДС.
2.1.10. Бургас - Звездец: 6,00 лева с ДДС.
2.1.11. Бургас - м. Ковач: 6,20 лева с ДДС.
2.1.12. Бургас - р. Бръшлян: 6,30 лева с ДДС.
2.1.13. Бургас - Бръшлян: 6,50 лева с ДДС.
2.1.14. Бургас - м. Кална Нива: 7,00 лева с ДДС.
2.1.15. Бургас - р. Стоилово: 7.00 лева с ДДС.
2.1.16. Бургас - Малко Търново: 7,50 лева с ДДС.
2.1.17. Маринка - р. Извор: 1.00 лева с ДДС.
2.1.18. Маринка - р. Ново Паничарево: 1.50 лева с ДДС.
2.1.19. Маринка - Крушевец: 2,00 лева с ДДС.
2.1.20. Маринка - р. Индже Войвода: 2,50 лева с ДДС.
2.1.21. Маринка - Индже Войвода: 3,00 лева с ДДС.
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2.1.22. Маринка - р. Елхово: 3,00 лева с ДДС.
2.1.23. Маринка - м. Босна: 3.00 лева с ДДС.
2.1.24. Маринка - р. Младежко: 3,50 лева с ДДС.
2.1.25. Маринка - Звездец: 4,00 лева с ДДС.
2.1.26. Маринка - м. Ковач: 4,50 лева с ДДС.
2.1.27 Маринка -- р. Бръшлян: 5.00 лева с ДДС.
2.1.28 Маринка - м. Кална Нива: 7.00 лева с ДДС.
2.1.29 Маринка -- р. Стоилово: 7,00 лева с ДДС.
2.1.30 Маринка - Малко Търново: 7,50 лева с ДДС.
2.1.31 р. Извор - р. Ново Паничарево: 1,00 лева с ДДС.
2.1.32 р. Извор - Крушевец: 1,50 лева с ДДС.
2.1.33 р. Извор - р. Индже Войвода: 2,00 лева с ДДС.
2.1.34 р. Извор - Индже Войвода: 2,50 лева с ДДС.
2.1.35 р. Извор - р. Елхово: 2,50 лева с ДДС.
2.1.36 р. Извор - м. Босна: 2,50 лева с ДДС.
2.1.37 р. Извор - р. Младежко: 3,00 лева с ДДС.
2.1.38 р. Извор - Звездец: 3,50 лева с ДДС.
2.1.39 р. Извор - м. Ковач: 4,00 лева с ДДС.
2.1.40 р. Извор - р. Бръшлян: 4,50 лева с ДДС.
2.1.41 р. Извор - Бръшлян: 5.00 лева с ДДС.
2.1.42 р. Извор - м. Кална Нива: 7.00 лева с ДДС.
2.1.43 р. Извор - р. Стоилово: 7,00 лева с ДДС.
2.1.44 р. Извор - Малко Търново: 6,00 лева с ДДС.
2.1.45 р. Ново Паничарево - Крушевец: 1,00 лева с ДДС.
2.1.46 р. Ново Паничарево - р. Индже Войвода: 1.50 лева с ДДС.
2.1.47 р. Ново Паничарево - Индже Войвода: 2,00 лева с ДДС.
2.1.48 р. Ново Паничарево - р. Елхово: 2,00 лева с ДДС.
2.1.49 р. Ново Паничарево - м. Босна: 2,00 лева с ДДС.
2.1.50 р. Ново Паничарево - р. Младежко: 2,50 лева с ДДС.
2.1.51 р. Ново Паничарево - Звездец: 3.00 лева с ДДС.
2.1.52 р. Ново Паничарево - м. Ковач: 3,50 лева с ДДС.
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2.1.53 р. Ново Паничарево - р. Бръшлян: 4,00 лева с ДДС.
2.1.54 р. Ново Паничарево - Бръшлян: 4,50 лева с ДДС.
2.1.55

р. Ново Паничарево - м. Кална Нива: 5,00 лева с ДДС.

2.1.56

Р. Ново Паничарево - р. Стоилово: 5.00 лева с ДДС.

2.1.57

р. Ново Паничарево - Малко Търново: 5,50 лева с ДДС.

2.1.58

Крушевец - р. Индже Войвода: 1,00 лева с ДДС.

2.1.59

Крушевец - Индже Войвода: 1,50 лева с ДДС.

2.1.60

Крушевец - р. Елхово: 1,50 лева е ДДС.

2.1.61

Крушевец - м. Босна: 1,50 лева с ДДС.

2.1.62

Крушевец - р. Младежко: 2.00 лева с ДДС.

2.1.63

Крушевец - Звездец: 2.50 лева е ДДС.

2.1.64

Крушевец - м. Ковач: 3,00 лева с ДДС.

2.1.65

Крушевец - р. Бръшлян: 3,50 лева с ДДС.

2.1.66

Крушевец - Бръшлян: 4,00 лева с ДДС.

2.1.67

Крушевец - м. Кална Нива: 4,50 лева с ДДС.

2.1.68

Крушевец - р. Стоилово: 4.50 лева с ДДС.

2.1.69

Крушевец - Малко Търново: 5,00 лева е ДДС.

2.1.70

р. Индже Войвода - Индже Войвода: 0,50 лева с ДДС.

2.1.71

р. Индже Войвода - р. Елхово: 0,50 лева е ДДС.

2.1.72

р. Индже Войвода - м. Босна: 0,50 лева е ДДС.

2.1.73

р. Индже Войвода - р. Младежко: 1,00 лева е ДДС.

2.1.74

р. Индже Войвода - Звездец: 2,00 лева е ДДС.

2.1.75

р. Индже Войвода - м. Ковач: 3.00 лева с ДДС.

2.1.76

р. Индже Войвода - р. Бръшлян: 3.50 лева е ДДС.

2.1.77

р. Индже Войвода Бръшлян: 3,80 лева с ДДС.

2.1.78

р. Индже Войвода - м. Кална Нива: 4,00 лева с ДДС.

2.1.79

р. Индже Войвода - р. Стоилово: 4,00 лева е ДДС.

2.1.80

р. Индже Войвода - Малко Търново: 4,20 лева с ДДС.
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2.1.81

Индже Войвода - р. Елхово: 1.00 лева е ДДС.

2.1.82

Индже Войвода - м. Босна: 1,00 лева с ДДС.

2.1.83

Индже Войвода - р. Младежко: 1.00 лева е ДДС.

2.1.84

Индже Войвода - Звездец: 1,50 лева с ДДС.

2.1.85

Индже Войвода - м. Ковач: 2,50 лева е ДДС.

2.1.86

Индже Войвода - р. Бръшлян: 2,80 лева е ДДС.

2.1.87

Индже Войвода - Бръшлян: 3,00 лева е ДДС.

2.1.88

Индже Войвода - м. Кална Нива: 3,50 лева с ДДС.

2.1.89

Индже Войвода - р. Стоилово: 3,50 лева с ДДС.

2.1.90

р. Елхово - м. Босна: 0.50 лева с ДДС.

2.1.91

р. Елхово - р. Младежко: 0,50 лева с ДДС.

2.1.92

р. Елхово - Звездец: 0,50 лева е ДДС.

2.1.93

р. Елхово - м. Ковач: 1,50 лева с ДДС.

2.1.94

р. Елхово - р. Бръшлян: 1,80 лева е ДДС.

2.1.95

р. Елхово - Бръшлян: 2,00 лева е ДДС.

2.1.96

р. Елхово - м. Кална Нива: 2,50 лева е ДДС.

2.1.97

р. Елхово - р. Стоилово: 2,50 лева е ДДС.

2.1.98

р. Елхово - Малко Търново: 3,00 лева е ДДС.

2.1.99

р. Младежко - Звездец: 0,50 лева с ДДС.

2.1.100 р. Младежко - м. Ковач: 1,50 лева е ДДС.
2.1.101 р. Младежко - р. Бръшлян: 1,80 лева е ДДС.
2.1.102 р. Младежко - Бръшлян: 2,00 лева е ДДС.
2.1.103 р. Младежко - м. Кална Нива: 2,50 лева е ДДС.
2.1.104 р. Младежко - р. Стоилово: 2,50 лева с ДДС.
2.1.105 р. Младежко - Малко Търново: 3.00 лева е ДДС.
2.1.106

Звездец - м. Ковач: 1.00 лева с ДДС

2.1.107

Звездец - р. Бръшлян: 1,20 лева е ДДС.

2.1.108

Звездец - Бръшлян: 1,50 лева е ДДС.

2.1.109

Звездец - Кална Нива: 2,00 лева с ДДС.
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2.1.110

Звездец - р. Стоилово: 2,00 лева с ДДС.

2.1.111

Звездец - Малко Търново: 2,50 лева с ДДС.

2.1.112

м. Ковач - р. Бръшлян: 0,80 лева с ДДС.

2.1.113

м. Ковач - Бръшлян: 1,00 лева с ДДС.

2.1.114

м. Ковач - м. Кална Нива: 1,50 лева с ДДС.

2.1.115

м. Ковач - р. Стоилово: 1,50 лева с ДДС.

2.1.116

м. Ковач - Малко Търново: 2,00 лева с ДДС.

2.1.117

р. Бръшлян - Бръшлян: 0,50 лева е ДДС.

2.1.118

р. Бръшлян - м. Кална Нива: 1,50 лева е ДДС.

2.1.119

р. Бръшлян - р. Стоилово: 1,50 лева с ДДС.

2.1.120

р. Бръшлян - Малко Търново: 1,50 лева е ДДС.

2.1.121

Бръшлян - м. Кална Нива: 1,00 лева с ДДС.

2.1.122

Бръшлян - р. Стоилово: 1,00 лева е ДДС.

2.1.123

Бръшлян - Малко Търново: 1,60 лева е ДДС.

2.1.124

м. Кална Нива - р. Стоилово: 1,00 лева с ДДС.

2.1.125

м. Кална Нива - Малко Търново: 1,60 лева с ДДС.

2.1.126

р. Стоилово - Малко Търново: 0,50 лева е ДДС.

Цени на абонаментни карти 50 пътувания с вкл. ДДС за обособена позиция 6:
Бургас – Маринка; редовна цена - 48лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 38лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 38лв.
Бургас – разклон Ново Паничарево; редовна цена - 82лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 66лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 66лв.
Бургас – Крушевец; редовна цена – 99лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 79лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 79лв.
Бургас – Разклон Индже Войвода ; редовна цена – 124лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
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редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 99лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 99лв.
Бургас – Индже войвода; редовна цена – 135лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 115лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 115лв.
Бургас – Зевздец; редовна цена – 150лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 120лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 120лв.
Бургас – Малко Търново; редовна цена – 189лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 151лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 151лв.
За обособена позиция 8:
1.Цена на билета за единично пътуване но всяко отделно направление, включено в
обособената позиция
1.1. Бургас - Слънчев Бряг (през Каблешково)
- 5,00 лева без ДДС.
- 6,00 лева с ДДС.
1.2 Бургас - Слънчев Бряг (през Поморие)
- 5,00 лева без ДДС.
- 6,00 лева е ДДС.
1.3 Бургас - Несебър (през Поморие)
- 5,00 лева без ДДС.
- 6,00 лева с ДДС.
2.Цената на билета за всяко населено място, включено в настоящата обособена позиция
е:
2.1.1
Бургас-Лъка: 2,50 лева с ДДС.
2.1.2

Бургас - Каблешково: 3,70 лева с ДДС.

2.1.3

Бургас - Ахелой: 4,50 лева с ДДС.

2.1.4

Бургас - Несебър: 6,00 лева с ДДС.

2.1.5

Бургас - Сл. Бряг: 6,00 лева с ДДС.

2.1.6

Лъка - Каблешково: 1,50 лева с ДДС.

2.1.7

Лъка - Ахелой: 3,00 лева с ДДС.

2.1.8

Лъка - Несебър: 4,50 лева с ДДС.

2.1.9

Лъка - Слънчев Бряг: 4.50 лева с ДДС.

2.1.10

Каблешково - Ахелой: 2,50 лева с ДДС.
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2.1.11

Каблешково - Несебър: 3.70 лева с ДДС.

2.1.12

Каблешково - Слънчев Бряг: 3.70 лева с ДДС.

2.1.13

Ахелой - Несебър: 2,00 лева с ДДС.

2.1.14

Ахелой - Слънчев Бряг: 2,00 лева с ДДС.

2.1.15

Слънчев Бряг - Несебър: 1,30 лева с ДДС.

2.2.1

Бургас - Поморие кв.: 3,00 лева с ДДС.

2.2.2

Бургас - к-г. Европа: 2,50 лева с ДДС.

2.2.3

Бургас - к-г. Ахелой: 4,50 лева с ДДС.

2.2.4

Бургас - Ахелой: 4,50 лева с ДДС.

2.2.5

Бургас - Несебър: 6.00 лева с ДДС.

2.2.6

Бургас - Слънчев Бряг: 6.00 лева с ДДС.

2.2.7

к-г. Европа - Поморие кв.: 1,00 лева с ДДС.

2.2.8

к-г. Европа - к-г. Ахелой: 2,00 лева с ДДС.

2.2.9

к-г. Европа - Ахелой: 2,00 лева с ДДС.

2.2.10

к-г. Европа - Несебър: 3,50 лева с ДДС.

2.2.11

к-г. Европа - Слънчев Бряг: 3,50 лева с ДДС.

2.2.12

Поморие - к-г. Ахелой: 1,50 лева с ДДС.

2.2.13

Поморие - Ахелой: 1,50 лева с ДДС.

2.2.14

Поморие - Несебър: 3,00 лева с ДДС.

2.2.15

Поморие - Слънчев Бряг: 3,00 лева с ДДС.

2.2.16

к-г. Ахелой - Ахелой: 1,20 лева с ДДС.

2.2.17

к-г. Ахелой - Несебър: 2,00 лева с ДДС.

2.2.18

к-г. Ахелой - Слънчев Бряг: 2,00 лева с ДДС.

2.2.19

Ахелой - Несебър: 2,00 лева с ДДС.

2.2.20

Ахелой - Слънчев Бряг: 2.00 лева с ДДС.

2.2.21

Слънчев Бряг - Несебър: 1,30 лева с ДДС.

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

Бургас - Поморие кв.: 3,00 лева е ДДС.
Бургас - к-г. Европа: 2,50 лева с ДДС.
Бургас - к-г. Ахелой: 4,50 лева с ДДС.
Бургас - Ахелой: 4,50 лева с ДДС.
Страница 33 от 53

2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.3.11
2.3.12
2.3.13
2.3.14
2.3.15
2.3.16
2.3.17
2.3.18
2.3.19
2.3.20
2.3.21
2.3.22
2.3.23
2.3.24
2.3.25
2.3.26
2.3.27
2.3.28
2.3.29
2.3.30
2.3.31
2.3.32
2.3.33
2.3.34
2.3.35
2.3.36

Бургас - р. Равда: 5,00 лева с ДДС.
Бургас - Равда: 5,00 лева с ДДС.
Бургас - Несебър: 6,00 лева с ДДС.
Бургас - Слънчев Бряг: 6,00 лева с ДДС.
к-г. Европа - Поморие кв.: 1,00 лева с ДДС.
к-г. Европа - к-г. Ахелой: 2,00 лева с ДДС.
к-г. Европа - Ахелой: 2,00 лева с ДДС.
к-г. Европа - р-н Равда: 2,50 лева с ДДС.
к-г. Европа - Равда: 2,50 лева с ДДС.
к-г. Европа - Несебър: 3,50 лева с ДДС.
к-г. Европа - Слънчев Бряг: 3,50 лева е ДДС.
Поморие - к-г. Ахелой: 1,50 лева с ДДС.
Поморие - Ахелой: 1,50 лева е ДДС.
Поморие - р. Равда: 2,00 лева с ДДС.
Поморие - Равда: 2,00 лева с ДДС.
Поморие - Несебър: 3,00 лева с ДДС.
Поморие - Слънчев Бряг: 3,00 лева е ДДС.
к-г. Ахелой - Ахелой: 1,20 лева е ДДС.
к-г. Ахелой - р. Равда: 1,50 лева с ДДС.
к-г. Ахелой - Равда: 1,50 лева с ДДС.
к-г. Ахелой - Несебър: 2,00 лева с ДДС.
к-г. Ахелой - Слънчев Бряг: 2,00 лева с ДДС.
Ахелой - р. Равда: 1,20 лева с ДДС.
Ахелой - Равда: 1,20 лева с ДДС.
Ахелой - Несебър: 2,00 лева с ДДС.
Ахелой - Слънчев Бряг: 2,00 лева с ДДС.
р. Равда - Равда: 1,20 лева е ДДС.
р. Равда - Несебър: 1,50 лева с ДДС.
р. Равда - Слънчев Бряг: 1,50 лева с ДДС.
Равда - Несебър: 1,20 лева с ДДС.
Равда - Слънчев Бряг: 1,20 лева е ДДС.
Слънчев Бряг - Несебър: 1,30 лева с ДДС.

Цени на абонаментни карти 50 пътувания с вкл. ДДС
Бургас – Лъка; редовна цена – 67лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 53лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 53лв.
Бургас – Каблешково; редовна цена – 92лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 73лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 73лв.
Бургас – Ахелой; редовна цена – 113лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 90лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 90лв.
Бургас – Разклон Равда; редовна цена – 125лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
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редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 100лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 100лв.
Бургас – Слънчев Бряг; редовна цена – 150лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 120лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 120лв.
Лъка – Каблешково; редовна цена – 42лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 33лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 33лв.
Лъка – Ахелой; редовна цена – 110лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 88лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 88лв.
Лъка – Слънчев Бряг; редовна цена – 129лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 103лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 103лв.
Каблешково – Ахелой; редовна цена – 63лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 50лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 50лв.
Каблешково- разклон Равда; редовна цена - 65лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 52лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 52лв.
Каблешково – Слънчев бряг; редовна цена – 92лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 73лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 73лв.
Ахелой - Несебър; редовна цена – 39лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 31лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 31лв.
Ахелой – Слънчев бряг; редовна цена – 46лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 37лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 37лв.
Ахелой - Равда; редовна цена – 24лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 19лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 19лв.
Ахелой - Поморие; редовна цена – 52лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 41лв.;
Страница 35 от 53

Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 41лв.
Сарафово - Поморие; редовна цена – 43лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 35лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 35лв.
Поморие - Равда; редовна цена – 63лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 51лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 51лв.
Поморие - Несебър; редовна цена – 96лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 77лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 77лв.
Поморие – Слънчев бряг; редовна цена – 98лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 79лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 79лв.
Равда - Несебър; редовна цена – 28лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 22лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 22лв.
Равда – Слънчев бряг; редовна цена – 52лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 41лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 41лв.
Бургас – к-г „Европа“; редовна цена – 70лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 56лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 56лв.
Бургас - Поморие; редовна цена – 87лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 70лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 70лв.
Бургас - Равда; редовна цена – 140 лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 112лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 112лв.
За обособена позиция 9:
1.Цена на билета за единично пътуване по всяко отделно направление, включено в
обособената позиция
1.1.Бургас – Приморско /през Веселие и Ясна поляна/
- 5,83лв. без ДДС;
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- 7,00лв. с ДДС;
1.2.Бургас – Китен /през Созопол/
- 6,67лв.без ДДС;
- 8,00 лв. с ДДС;
1.3.Бургас – Китен /през Веселие/
- 6,67лв. без ДДС;
- 8,00лв. с ДДС;
1.5. Бургас – Китен /през Ясна поляна и Ново Паничарево/
- 6,67лв. без ДДС;
- 8,00лв. с ДДС;
2.Цената на билета за всяко населено място, включено в настоящата обособена позиция
е:
2.1.1.Бургас – м. Росенец – 2,20лв. с ДДС;
2.1.2.Бургас – Росен - 3 лева с ДДС;
2.1.3.Бургас – Веселие – 4,20 лева с ДДС.
2.1.4.Бургас – Ясна поляна – 5,00 лева с ДДС.
2.1.5.м.Росенец - Росен – 1,00 лева с ДДС.
2.1.6.м.Росенец – Веселие 1,80лв. с ДДС.
2.1.7.м.Росенец – Ясна поляна - 2,60лв. с ДДС
2.1.8.м.Росенец – Приморско – 4,20лв. с ДДС;
2.1.9.Росев - Веселие – 1,00лв. с ДДС
2.1.10.Росен - Ясна поляна – 2,00лв. с ДДС;
2.1.11.Росен – Приморско - 3,50лв. с ДДС;
2.1.12.Веселие - Ясна поляна - 1,00лв. с ДДС;
2.1.13.Веселие – Приморско - 2,40лв.с ДДС;
2.2.1.Бургас – Атия - 2,50лв. без ДДС;
2.2.2.Бургас – Черноморец - 3,50лв. без ДДС;
2.2.3.Бургас – Созопол - 4,50лв. без ДДС;
2.2.4.Бургас – Ропотамо - 6,50лв. без ДДС;
2.2.5.Бургас – Приморско - 7,00лв. без ДДС;
2.2.6.Бургас – ММЦ - 7,50лв. без ДДС;
2.2.7.Атия – Черноморец – 1,50лв. без ДДС;
2.2.8.Атия – Созопол - 2,00лв. без ДДС;
2.2.9.Атия – Ропотамо – 2,50лв. без ДДС;
2.2.10.Атия – Приморско - 3,00лв. без ДДС;
2.2.11.Атия – ММЦ – 3,00лв. без ДДС;
2.2.12.Атия – Китен - 3,00 лева без ДДС;
2.2.13.Черноморец – Созопол - 2,50лв. без ДДС;
2.2.14.Черноморец – Ропотамо - 3,50лв. без ДДС;
2.2.15.Черноморец – Приморско - 4,00лв.без ДДС;
2.2.16.Черноморец – ММЦ – 4,00лв. без ДДС;
2.2.17.Черноморец – Китен - 4,00лв. без ДДС;
2.2.18.Созопол – Ропотамо - 4,50лв. без ДДС;
2.2.19.Созопол – Приморско - 5,00лв.без ДДС;
2.2.20.Созопол – ММЦ - 5,00лв. без ДДС;
2.2.21.Созопол – Китен - 5,00лв. без ДДС;
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2.2.20.Ропотамо – Приморско - 1,50лв. без ДДС;
2.2.21.Ропотамо – ММЦ - 1,50лв. без ДДС;
2.2.22.Ропотамо – Китен - 1,50лв. без ДДС;
2.2.23.Приморско – ММЦ – 1,00лв. без ДДС;
2.2.24.Приморско – Китен - 1,00лв. без ДДС;
2.2.25.ММЦ - Китен - 1,00лв. без ДДС;
2.3.1.Бургас - м. Росенец – 2,20лв. с ДДС;
2.3.2.Бургас – Росен – 3,00лв. с ДДС;
2.3.3.Бургас – Веселие – 4,20лв. с ДДС;
2.3.4.Бургас - Ясна поляна – 5,00лв. с ДДС;
2.3.5.Бургас – Веселие – 4,20лв. с ДДС;
2.3.6.Бургас – Приморско - 7,00лв. с ДДС;
2.3.8.м. Росенец – Росен – 1,00лв. с ДДС;
2.3.9.м. Росенец – Веселие – 1,80лв. с ДДС;
2.3.10.м. Росенец - Ясна поляна – 2,60лв. с ДДС;
2.3.11.м. Росенец – Приморско – 4,20лв. с ДДС;
2.3.12.м. Росенец – Китен – 4,90лв. с ДДС;
2.3.13. Росен – Веселие – 1,00лв. с ДДС;
2.3.14. Росен - Ясна поляна – 2,00лв. с ДДС;
2.3.15. Росен – Приморско – 3,50лв. с ДДС;
2.3.16. Росен – Китен - 4,20лв. с ДДС;
2.3.17. Равна гора – Веселие – 1,60лв. с ДДС;
2.3.18. Равна гора - Ясна поляна - 2,40лв. с ДДС;
2.3.19. Равна гора – Приморско - 4,00лв. с ДДС;
2.3.20. Равна гора – Китен - 4,70лв. с ДДС:
2.3.21. Веселие - Ясна поляна - 1,00лв. с ДДС;
2.3.22. Веселие – Приморско - 2,40лв. с ДДС;
2.3.23. Веселие – Китен - 3,10лв. с ДДС;
2.3.24 Ясна поляна – Приморско - 1,70лв. с ДДС;
2.3.25. Ясна поляна – Китен - 2,30лв. с ДДС;
2.3.26. Приморско – Китен - 1,00лв. с ДДС;
2.4.1. Бургас – Маринка - 1,90лв. c ДДС;
2.4.2. Бургас - Ново Паничарево - 4,20лв. c ДДС;
2.4.3. Бургас - Ясна поляна – 5,00лв. с ДДС;
2.4.4. Бургас – Приморско – 7,00лв. с ДДС;
2.4.5. Маринка - Ново Паничарево – 2,30лв. с ДДС;
2.4.6. Маринка - Ясна поляна – 3,10лв. с ДДС;
2.4.7. Маринка – Приморско – 4,80лв. с ДДС;
2.4.8. Маринка – Китен – 5,50лв. с ДДС;
2.4.9. Ново Паничарево - Ясна поляна – 1,00лв. с ДДС;
2.4.10. Ново Паничарево – Приморско – 2,40лв. с ДДС;
2.4.11. Ново Паничарево – Китен – 3,20лв. с ДДС;
2.4.12. Ясна поляна – Приморско – 1,70лв. с ДДС;
2.4.13. Ясна поляна – Китен – 2,30лв. с ДДС;
2.4.14. Приморско – Китен – 1,00лв.с ДДС;
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Цени на абонаментни карти 50 пътувания с вкл. ДДС
Бургас –М. Росенец; редовна цена – 58лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 47лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 47лв.
Бургас – с. Росенец; редовна цена – 70лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 56лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 56лв.
Бургас – Равна гора; редовна цена – 82лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 66лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 66лв.
Бургас – Веселие; редовна цена – 97лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 77лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 77лв.
Бургас – Ясна поляна; редовна цена – 123лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 98лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 98лв.
Бургас – Приморско; редовна цена – 182лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 145лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 145лв.
Бургас – Китен; редовна цена – 199лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 159лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО –159лв.
Росен – Равна гора; редовна цена – 29лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 23лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 23лв.
Росен – Веселие; редовна цена – 29лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 23лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 23лв.
Росен – Ясна поляна; редовна цена – 58лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 46лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 46лв.
Росен – Приморско; редовна цена – 102лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 81лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 81лв.
Росен - Китен; редовна цена - 122лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 98лв.;
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Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 98лв.
Равна гора – Веселие; редовна цена – 47лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 37лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 37лв.
Равна гора –Ясна поляна; редовна цена – 70лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 56лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 56лв.
Равна гора – Приморско; редовна цена – 117лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 93лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 93лв.
Равна гора – Китен; редовна цена – 137лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 109лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 109лв.
Равна гора – Царево; редовна цена – 184лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 146лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 146лв.
Веселие – Ясна поляна; редовна цена – 29лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 23лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 23лв.
Веселие – Приморско; редовна цена – 70лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 56лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 56лв.
Веселие – Китен; редовна цена – 90лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 72лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 72лв.
Веселие – Царево; редовна цена – 137лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 109лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 109лв.
Ясна поляна – Приморско; редовна цена – 50лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 40лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 40лв.
Ясна поляна – Китен; редовна цена – 67лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 53лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 53лв.
Ясна поляна – Царево; редовна цена – 114лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
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редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 90лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 90лв.
Приморско – Китен; редовна цена – 29лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 23лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 23лв.
За обособена позиция 10:
1.Цена на билета за единично пътуване по всяко отделно направление, включено в
обособената позиция
1.1. Бургас – Царево
- 7,50 лева без ДДС
- 9,00 лева с ДДС
1.2. Бургас – Царево (през Веселие и Равна гора)
- 7,50 лева без ДДС
- 9,00 лева с ДДС
1.3. Бургас – Царево (през Ново Паничарево)
- 7,50 лева без ДДС
- 9,00 лева с ДДС
1.4. Бургас - Ахтопол
- 9,17 лева без ДДС
- 11,00 лева с ДДС
2.Цената на билета за всяко населено място, включено в настоящата обособена позиция
е:
2.1.1 Бургас – Приморско - 7,00лв. с ДДС;
2.1.2

Бургас – Китен - 8,00лв. с ДДС;

2.1.3. Бургас – Лозенец - 9,00лв. с ДДС;
2.1.4. Приморско – Китен - 1,00лв. с ДДС;
2.1.5. Приморско – Лозенец – 2,00лв. с ДДС;
2.1.6. Приморско – Царево - 2,50лв. с ДДС;
2.1.7. Китен – Лозенец - 1,50лв. с ДДС;
2.1.8. Китен – Царево – 2,00лв. с ДДС;
2.1.9. Лозенец – Царево – 1,00лв. с ДДС;

2.2.1. Бургас - м. Росенец - 2,20лв. с ДДС;
2.2.2 Бургас – Росен - 3,00лв. с ДДС;
2.1.3 Бургас – Веселие - 4,20лв. с ДДС;
2.1.4

Бургас - Ясна поляна - 5,00лв. с ДДС;

2.1.5

Бургас – Веселие - 4,20лв. с ДДС;
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2.1.6

Бургас – Приморско - 7,00лв. с ДДС;

2.1.7

Бургас – Китен - 8,00лв. с ДДС;

2.1.8

Бургас – Лозенец - 9,00лв. с ДДС;

2.1.9

м.Росенец – Росен - 1,00лв. с ДДС;

2.1.10 м.Росенец – Веселие – 1,80лв. с ДДС;
2.1.11 м.Росенец - Ясна поляна - 2,60лв. с ДДС;
2.1.12 м.Росенец – Приморско - 4,20лв. с ДДС;
2.1.13 м.Росенец – Китен – 4,90лв. с ДДС;
2.1.14 м.Росенец – Лозенец – 5,60 лева с ДДС;
2.1.15 м.Росенец – Царево – 6,50лв. с ДДС;
2.1.16 Росен – Веселие- 1,00лв. с ДДС;
2.1.17 Росен - Ясна поляна - 2,00лв. с ДДС;
2.1.18 Росен – Приморско - 3,50лв. с ДДС;
2.1.19 Росен – Китен - 4,20лв. с ДДС;
2.1.20 Росен – Лозенец - 4,90лв. с ДДС;
2.1.21 Росен – Царево - 5,80лв. с ДДС;
2.1.22 Равна гора – Веселие - 1,60лв. с ДДС;
2.1.23 Равна гора - Ясна поляна - 2,40лв. с ДДС;
2.1.24 Равна гора – Приморско - 4,00лв. с ДДС;
2.1.25 Равна гора – Китен - 4,70лв. с ДДС;
2.1.26 Равна гора – Лозенец – 5,40лв. с ДДС;
2.1.27 Равна гора – Царево - 6,30лв. с ДДС;
2.1.28 Веселие - Ясна поляна - 1,00лв. с ДДС;
2.1.29 Веселие – Приморско – 2,40лв. с ДДС;
2.1.30 Веселие – Китен – 3,10лв. с ДДС;
2.1.31 Веселие – Лозенец – 3,80лв. с ДДС;
2.1.32 Веселие – Царево - 4,70лв. с ДДС;

2.2.33 Ясна поляна – Приморско - 1,70лв. с ДДС;
2.1.10. Ясна поляна – Китен - 2,30лв. с ДДС;
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2.1.11. Ясна поляна – Лозенец - 3,00лв. с ДДС;
2.1.12. Ясна поляна – Царево - 3,90лв. с ДДС;
2.2.35. Приморско – Китен - 1,00лв. с ДДС;
2.2.36. Приморско – Лозенец - 1,00лв. с ДДС;
2.2.37. Приморско – Царево - 2,50лв. с ДДС;
2.2.38. Китен – Лозенец – 1,00лв. с ДДС;
2.2.39. Китен – Царево – 2,00лв. с ДДС;
2.2.40. Лозенец – Царево – 1,00лв. с ДДС;

2.3.1. Бургас – Маринка -1,90лв. с ДДС;
2.3.2. Бургас - Ново Паничарево - 4,20лв. с ДДС;
2.3.3. Бургас - Ясна поляна - 5,00лв. с ДДС;
2.3.4. Бургас – Приморско - 7,00лв. с ДДС;
2.3.5. Бургас – Китен - 8,00лв. с ДДС;
2.3.6. Бургас – Лозенец – 9,00лв. с ДДС;
2.3.7. Маринка - Ново Паничарево - 2,30лв. с ДДС;
2.3.8. Маринка - Ясна поляна – 3,10лв. с ДДС;
2.3.9. Маринка – Приморско - 4,80лв. с ДДС;
2.3.10. Маринка – Китен - 5,50лв. с ДДС;
2.3.11. Маринка – Китен - 6,10 лв. с ДДС;
2.3.12. Маринка – Лозенец - 7,00лв. с ДДС
2.3.13. Ново Паничарево –Ясна поляна - 1,00лв. с ДДС;
2.3.14. Ново Паничарево – Приморско - 2,40лв. с ДДС;
2.3.15. Ново Паничарево – Китен - 3,20лв. с ДДС:
2.3.16. Ново Паничарево – Китен - 3,80лв. с ДДС;
2.3.17. Ново Паничарево – Лозенец - 4,80лв. с ДДС
2.3.18. Ясна поляна – Приморско – 1,70лв. с ДДС;
2.3.19. Ясна поляна – Китен - 2,30лв. с ДДС;
2.3.20. Ясна поляна – Китен - 3,00лв. с ДДС;
2.3.21. Ясна поляна – Лозенец - 3,90лв. с ДДС
2.3.22. Приморско – Китен - 1,00лв. с ДДС;
2.3.23. Приморско – Лозенец - 1,00лв. с ДДС;
2.3.24. Приморско - Царево - 2,50лв. с ДДС;
2.3.25. Китен – Лозенец - 1,00лв. с ДДС;
2.3.26. Китен – Царево - 2,00лв. с ДДС;
2.3.27. Лозенец – Царево - 1,00лв. с ДДС;
2.4.1
2.4.2
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.

Бургас – Приморско – 7,00лв. с ДДС;
Бургас – Китен – 8,00лв. с ДДС;
Бургас – Лозенец - 9,00лв. с ДДС;
Бургас – Лозенец - 9,00лв. с ДДС;
Бургас – Лозенец - 9.00лв. с ДДС;
Бургас – Варвара - 10,00лв. с ДДС;
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2.4.7. Приморско – Китен - 1,00лв. с ДДС;
2.4.8. Приморско – Лозенец - 2,00лв. с ДДС;
2.4.9. Приморско – Царево - 2,50лв. с ДДС;
2.4.10. Приморско – Варвара - 4,50лв. с ДДС;
2.4.11. Приморско – Ахтопол - 6,80лв. с ДДС;
2.4.12. Китен – Лозенец - 1,50лв. с ДДС;
2.4.13. Китен – Царево - 2,00лв. с ДДС;
2.4.14. Китен – Варвара - 4,00лв. с ДДС;
2.4.15. Китен – Ахтопол – 5,00лв. с ДДС;
2.4.16. Лозенец – Царево - 1,00лв. с ДДС;
2.4.17. Лозенец – Варвара - 3,00лв. с ДДС;
2.4.18. Лозенец – Ахтопол – 4, 00лв. с ДДС;
2.4.19. Варвара – Ахтопол - 1,00лв. с ДДС;
Цени на абонаментни карти 50 пътувания с вкл. ДДС
Бургас –М. Росенец; редовна цена – 58лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 47лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 47лв.
Бургас – с. Росенец; редовна цена – 70лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 56лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 56лв.
Бургас – с. Равна гора; редовна цена – 82лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 66лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 66лв.
Бургас – с. Веселие; редовна цена – 97лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 77лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 77лв.
Бургас – с. Ясна поляна; редовна цена – 123лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 98лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 98лв.
Бургас – Приморско; редовна цена – 182лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 145лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 145лв.
Бургас – Китен; редовна цена – 199лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 159лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО –159лв.
Бургас – Лозенец; редовна цена – 205лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 164лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 164лв.
Бургас – Царево; редовна цена – 238лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
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редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 190лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 190лв.
Росен – Равна гора; редовна цена – 29лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 23лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 23лв.
Росен – Веселие; редовна цена – 29лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 23лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 23лв.
Росен – Ясна поляна; редовна цена – 58лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 46лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 46лв.
Росен – Приморско; редовна цена – 102лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 81лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 81лв.
Росен - Китен; редовна цена - 122лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 98лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 98лв.
Росен - Царево; редовна цена - 169лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 135лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 135лв.
Равна гора – Веселие; редовна цена – 47лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 37лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 37лв.
Равна гора –Ясна поляна; редовна цена – 70лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 56лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 56лв.
Равна гора – Приморско; редовна цена – 117лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 93лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 93лв.
Равна гора – Китен; редовна цена – 137лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 109лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 109лв.
Равна гора – Царево; редовна цена – 184лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 146лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 146лв.
Веселие – Ясна поляна; редовна цена – 29лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 23лв.;
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Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 23лв.
Веселие – Приморско; редовна цена – 70лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 56лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 56лв.
Веселие – Китен; редовна цена – 90лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 72лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 72лв.
Веселие – Царево; редовна цена – 137лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 109лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 109лв.
Ясна поляна– Приморско; редовна цена – 50лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 40лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 40лв.
Ясна поляна – Китен; редовна цена – 67лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 53лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 53лв.
Ясна поляна – Царево; редовна цена – 114лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 90лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 90лв.
Приморско – Китен; редовна цена – 29лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 23лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 23лв.
Приморско – Лозенец; редовна цена – 31лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 24лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 24лв.
Приморско – Царево; редовна цена – 58лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 47лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 47лв.
Китен – Лозенец; редовна цена – 29лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 23лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 23лв.
Китен – Царево; редовна цена – 58лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 46лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 46лв.
Лозенец - Царево; редовна цена – 29лв. с ДДС;
абонаментна карта на ученици обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите
редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение: 23лв.;
Абонаментна карта на лицата, получаващи пенсия по условията на глава 6 от КСО – 23лв
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5. Участникът „Диана 98“ ЕООД, е предложил следните стойности:
За обособена позиция 2:
1.Цена на билета за единично пътуване по всяко отделно направление, включено в
обособената позиция:
1.1. гр. Бургас - гр. Камено
- 2,67лева без ДДС
- 3,20лева с ДДС
1.2. гр. Бургас - с. Полски извор
- 2,08лева без ДДС
- 2,50лева с ДДС
1.3. гр. Бургас - с. Желязово
-3,75лева без ДДС
-4,50лева с ДДС
1.4. гр. Бургас - с. Трояново
-3,33лева без ДДС
-4,00лева с ДДС
2.Цената на билета за всяко населено място, включено в настоящата обособена позиция
е:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

гр. Бургас - Пети км. 1,50лв. с ДДС;
гр. Бургас - с. Черни връх 2,00лв. с ДДС;
гр. Бургас - разклон Черни връх 1,50 лв. с ДДС;
гр. Бургас - с. Константиново 2,00 лв. с ДДС;
гр. Бургас - с. Тръстиково 2,50лв. с ДДС;
гр. Бургас - с. Ливада 3,00лв. с ДДС;
гр. Бургас - с. Русокастро 4,00лв. с ДДС;
гр. Бургас - с. Братово 2,00лв. с ДДС;
гр. Бургас - летище Равнец 2,60лв. с ДДС;
гр. Бургас - с. Равнец 2,80лв. с ДДС;

За обособена позиция 7:
1.Цена на билета за единично пътуване по всяко отделно направление, включено в
обособената позиция:
1.1. гр. Бургас - гр. Средец
-3,25 лева без ДДС
-3,90 лева с ДДС
1.2. гр. Бургас - гр. Средец / в учебен период
-3,25 лева без ДДС
-3,90 лева с ДДС
1.3. гр. Бургас - гр. Средец /през Драчево
-3,25 лева без ДДС
-3,90 лева с ДДС
1.4. гр. Бургас - гр. Орлинци
- 4,58 лева без ДДС
- 5,50 лева с ДДС
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2.Цената на билета за всяко населено място, включено в настоящата обособена позиция
е:
2.1. гр. Бургас - разклон Черни връх 1,50лв. с ДДС;
2.2. гр. Бургас - разклон Константиново 2,00лв. с ДДС;
2.3. гр. Бургас - разклон Дебелт 2,50лв. с ДДС;
2.4. гр. Бургас - с. Дебелт - център 2,50лв. с ДДС;
2.5. гр. Бургас - Аврамов мост 3,90лв. с ДДС;
2.6. гр. Бургас - с. Драчево 4,00 лева с ДДС;
2.7. гр. Бургас - е. Константиново 2,00лв. с ДДС;
2.8. гр. Бургас - с. Тръстиково 2,50лв. с ДДС;
2.9. гр. Бургас - е. Ливада 3,00лв. с ДДС;
2.10. гр. Бургас - е. Русокастро 4,00лв. с ДДС;
2.11. гр. Бургас - с. Желязово 4,50лв. с ДДС;
2.12. гр. Бургас - с. Суходол 5,00лв. с ДДС.

С тези действия в 15:00 часа приключи публичната част от заседанието на комисията.
V.На 02.03.2020 г. от 09.00 ч. в сградата на община Бургас, ул. „Александровска“ № 26
комисия, назначена със Заповед № 2325/22.08.2019г., Заповед № 3816 от 09.12.2019г. и Заповед
№ 496/21.02.2020г., се събра да оцени, класира офертите, постъпили по гореописаната
обществена поръчка.
На 21.02.2020г. с писмо с изх.№ 93-ОП18-92 /9/12.02.2020г. на всички участници е изпратено
искане, с което на основание чл.35а от ППЗОП, същите са поканени в срок от 7 работни дни да
удължат валидността на офертите си с 6 месеца.
По процедурата са постъпили 5 бр. писма от участниците, както следва:
От “ДЕНИ ТУР-08“ ЕООД – писмо с вх.№ 93-ОП18-92 /10/26.02.2020г.
От „М- БУС” ООД - писмо с вх.№ 93-ОП18-92 /11/26.02.2020г.
От „БУРГАСБУС“ ЕООД - писмо с вх.№ 93-ОП18-92 /12/26.02.2020г.,
От „БУРГАСВОЛАН” ЕООД - писмо с вх.№ 93-ОП18-92 /13/26.02.2020г.,
От “ДИАНА 98“ ЕООД, - писмо с вх.№ 93-ОП18-92 /14/27.02.2020г.,
Участниците в своите писма удължават срока на валидност на офертите си, с шест месеца,
считано от 21.02.2020г., на която дата са получили искането.
Предвид изложеното към настоящият момент всички оферти са валидни, поради което
Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения за съответствие с изискванията
на Възложителя и констатира, че всички отговарят на изискванията на Възложителя.
На основание чл.72, ал.1, Комисията извърши проверка за всеки от участниците за наличие
на повече от 20 на сто по-благоприятно предложение от средната стойност на предложенията на
останалите участници по показател „Ценово предложение” (ЦП), съгласно приложена таблица,
неразделна част от настоящия протокол и установи, че от участниците „ДЕНИ ТУР - 08” ЕООД и
„М-БУС” ООД за обособена позиция 1 следва да се изиска подробна писмена обосновка за
начина на образуване на ценовите предложения, както следва:
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по отношение предложената от „ДЕНИ ТУР - 08” ЕООД цена на билет за
единично пътуване, по обособена позиция 1 „Автобусна линия Бургас Айтос“,
изискана с писмо с изх.№ 93-ОП18-92 /15/02.03.2020г.
по отношение предложената от „М- БУС” ООД цена за карта на пътуването по
направлението по обособена позиция 1 „Автобусна линия Бургас Айтос“, изискана
с писмо изх.№ 93-ОП18-92 /16/02.03.2020г.
На участниците се предостави възможност в законоустановения в 5-дневен срок от
получаване на исканията да предоставят обосновка.
II.На 09.03.2020г. в 09.00ч., Комисията, определена със Заповед № 2325/22.08.2019г., Заповед
№ 3816 от 09.12.2019г. и Заповед № 496/21.02.2020г. на Красимир Стойчев, Заместник-Кмет при
Община Бургас се събра, за да разгледа постъпилите в срок писмени обосновки постъпили в
деловодството на Община Бургас.
Участникът „М-БУС” ООД, е депозирал обосновка с вх.№ 93- ОП18-92 /17/ 05.03.2020г.
В своята обосновка участника пояснява ценообразуване на абонаментна карта по маршрут
Бургас – Айтос, като посочва следното:
Стойността на индивидуалното пътуване, участника определя на база цена на
пътникокилометър /п/км/. Цената на пътникокилометър се формира от тарифната ставка, в която
участват основни елементи на разходите при осъществяване на транспортната схема, в която
участват основни елементи на разходи за горива, работни заплати, данъци, осигурителни вноски,
амортизации и други. Основен фактор, според участника за образуване на цената на
пътникокилометър е коефициента на заетост на местата в превозното средство. Чрез издаване на
абонаментни карти се увеличава заетостта на местата в автобуса, което „води до намаляване на
тарифната ставка”.
Посочена е и Методика за ценообразуване на абонаментни карти, като е посочено, че се
взема цена на единично пътуване, която се умножава по 50 и се разделя на две.
Посочена е и методиката за ценообразуване за лица получаващи пенсия по възраст, съгласно
чл.6 от КСО, ученици дневна форма на обучение.
На основание чл.72, ал.3 от ЗОП, Комисията оцени получената обосновка по отношение на
нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл.72, ал.2, т.1, а именно наличие на
икономическите особености на предоставяните услуги.
Предвид изложеното комисията допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.
Участникът „ДЕНИ ТУР - 08” ЕООД, е депозирал обосновка с вх.№ 93- ОП18-92 /18/
06.03.2020г.
В своята обосновка участника посочва, че за него за налице по-благоприятни условия,
спрямо останалите участници, като излага следното:
Позовава се на 10 годишен опит в областта на услугите свързани с превоз на пътници,
участие на семейството при реализация на предоставяните услуги. Участникът посочва, че
притежава нови транспортни средства, с изключително нисък разход на гориво. Тези
обстоятелства се оценят на предходен етап от процедурата, поради което комисията не взема под
внимание;
Участникът е посочил, че има сключен договор за доставка и продажба на гориво на
преференциални цени, представя и разчет на разходите. В своята обосновка участника, участника
декларира, че калкулира минимална печалба за дружеството, което му позволява да предложи по
– ниска цена за изпълнение на услугата.
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На основание чл.72, ал.3 от ЗОП, Комисията оцени получената обосновка по отношение на
нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл.72, ал.2, т.1, а именно наличие на
икономическите особености на предоставяните услуги.
Предвид изложеното комисията допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.
Комисията извърши оценка по показател Е. Стойност на единично пътуване по цялото
направление, приложи формулата за комплексна оценка, съгласно одобрената методика за
оценка и извърши класиране на допуснатите участници, описано в Таблица с комплексна
оценка, неразделна част от настоящия протокол, както следва:
По обособена позиция 1: Автобусна линия Бургас Айтос
На първо място: „М-БУС” ООД, ЕИК: 102638045, с адрес за кореспонденция: гр.Бургас,
ул.“Иван Вазов“ № 2, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул „Крайезерна“ №113, тел.
056 846081, представлявано от Румен Христов, e-mail: office@mbus-bg@com – 88,44т.
На второ място: „БУРГАСБУС“ ЕООД, ЕИК 812114464, със седалище и адрес на
управление: гр.Бургас, ул.“Индустриална“ №1, представлявано от Петко Димитров Драгнев,,
bourgasbus@abv.bg, тел / факс 056/ 840 529; 056/ 846 763 – 72,97т.;
На трето място:“ДЕНИ ТУР-08“ ЕООД, ЕИК 202982129, със седалище и адрес на
управление гр.Бургас, ул.“Иван Шишман“ № 41, вх.1, ет.5, представлявано от Тоню Петков,
denitur_08@abv.bg – 67,50т.;
По обособена позиция 2: Автобусна линия Бургас- Камено;Автобусна линия БургасПолски извор;Автобусна линия Бургас- Желязово;Автобусна линия Бургас- Трояново
На първо място: „БУРГАСБУС“ ЕООД, ЕИК 812114464, със седалище и адрес на
управление: гр.Бургас, ул.“Индустриална“ №1, представлявано от Петко Димитров Драгнев,,
bourgasbus@abv.bg, тел / факс 056/ 840 529; 056/ 846 763 – 78.21т.;
На второ място: “ДИАНА 98“ ЕООД, ЕИК 202445225, със седалище и адрес на управление
гр.Камено, ул.“Странджа“ № 12, представлявано от Димчо Тенев, diana_98_eood@abv.bg –
61.79т.
По Обособена позиция 3: Автобусна линия Бургас- Поморие;Автобусна линия БургасГорица;Автобусна линия Бургас- Косовец
На първо място: „БУРГАСБУС“ ЕООД, ЕИК 812114464, със седалище и адрес на
управление: гр.Бургас, ул.“Индустриална“ №1, представлявано от Петко Димитров Драгнев,,
bourgasbus@abv.bg, тел / факс 056/ 840 529; 056/ 846 763 – 91,80т.
По Обособена позиция 4: Автобусна линия Бургас –Созопол;Автобусна линия БургасГабър/през Зидарово;Автобусна линия Бургас-Габър/през Вършило;Автобусна линия БургасЗидарово/през Извор;Автобусна линия Бургас- Зидарово/през Димчево и Присад; Автобусна
линия Бургас-Крушевец;Автобусна линия Бургас- Равна гора;-Автобусна линия Бургас- Атия
На първо място: „БУРГАСБУС“ ЕООД, ЕИК 812114464, със седалище и адрес на
управление: гр.Бургас, ул.“Индустриална“ №1, представлявано от Петко Димитров Драгнев,,
bourgasbus@abv.bg, тел / факс 056/ 840 529; 056/ 846 763 – 76,98т.
По Обособена позиция 5: Автобусна линия Бургас –Карнобат /през Аспарухово; Автобусна
линия Бургас –Карнобат /през Айтос;Автобусна линия Бургас –Карнобат /през Миролюбово
На първо място: „М-БУС” ООД, ЕИК: 102638045, с адрес за кореспонденция: гр.Бургас,
ул.“Иван Вазов“ № 2, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул „Крайезерна“ №113, тел.
056 846081, представлявано от Румен Христов, e-mail: office@mbus-bg@com – 84,60т.
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По Обособена позиция 6: Автобусна линия Бургас –Малко Търново; Автобусна линия
Бургас –Малко Търново/ през Бръшлян/
На първо място: „М-БУС” ООД, ЕИК: 102638045, с адрес за кореспонденция: гр.Бургас,
ул.“Иван Вазов“ № 2, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул „Крайезерна“ №113, тел.
056 846081, представлявано от Румен Христов, e-mail: office@mbus-bg@com –85,50т.
По Обособена позиция 7: Автобусна линия Бургас- Средец; Автобусна линия БургасСредец / в учебен период;Автобусна линия Бургас- Средец /през Драчево; Автобусна линия
Бургас- Орлинци
На първо място: „БУРГАСВОЛАН” ЕООД, ЕИК: 201614124, със седалище и адрес на
управление: гр.Бургас, кв.Банево, ул.“Неделчо Камбов“ №10, представлявано от Никола Илиев,
e-mail: sisitrans2008@abv.bg- 55,10т.
На второ място: “ДИАНА 98“ ЕООД, ЕИК 202445225, със седалище и адрес на управление
гр.Камено, ул.“Странджа“ № 12, представлявано от Димчо Тенев, diana_98_eood@abv.bg - 54.58т.
По Обособена позиция 8: Автобусна линия Бургас-к.к.Сл.бряг /през Поморие; Автобусна
линия Бургас-к.к. Сл. бряг /през Каблешково; Автобусна линия Бургас-Несебър /през Поморие
На първо място „М-БУС” ООД, ЕИК: 102638045, с адрес за кореспонденция: гр.Бургас,
ул.“Иван Вазов“ № 2, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул „Крайезерна“ №113, тел.
056 846081, представлявано от Румен Христов, e-mail: office@mbus-bg@com – 87,82т.
По обособена позиция 9: Автобусна линия Бургас- Приморско /през Веселие и Ясна поляна;
Автобусна линия Бургас- Китен / през Созопол; Автобусна линия Бургас- Китен /през Веселие;
Автобусна линия Бургас- Китен /през Ясна поляна и Ново Паничарево
На първо място: „М-БУС” ООД, ЕИК: 102638045, с адрес за кореспонденция: гр.Бургас,
ул.“Иван Вазов“ № 2, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул „Крайезерна“ №113, тел.
056 846081, представлявано от Румен Христов, e-mail: office@mbus-bg@com – 86,26т.
По обособена позиция 10: Автобусна линия Бургас – Царево; Автобусна линия Бургас –
Царево /през Веселие и Равна гора; Автобусна линия Бургас – Царево /през Ново Паничарево;
Автобусна линия Бургас – Ахтопол
На първо място: „М-БУС” ООД, ЕИК: 102638045, с адрес за кореспонденция: гр.Бургас,
ул.“Иван Вазов“ № 2, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул „Крайезерна“ №113, тел.
056 846081, представлявано от Румен Христов, e-mail: office@mbus-bg@com – 83,00т.
Предвид гореизложеното, Комисията предлага за изпълнител участникът класиран на първо
място за съответната обособена позиция, а именно:
По обособена позиция 1: Автобусна линия Бургас Айтос
„М-БУС” ООД, ЕИК: 102638045, с адрес за кореспонденция: гр.Бургас, ул.“Иван Вазов“ №
2, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул „Крайезерна“ №113, тел. 056 846081,
представлявано от Румен Христов, e-mail: office@mbus-bg@com – 88,44т.
По обособена позиция 2: Автобусна линия Бургас- Камено;Автобусна линия БургасПолски извор;Автобусна линия Бургас- Желязово;Автобусна линия Бургас- Трояново
„БУРГАСБУС“ ЕООД, ЕИК 812114464, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас,
ул.“Индустриална“ №1, представлявано от Петко Димитров Драгнев,, bourgasbus@abv.bg, тел /
факс 056/ 840 529; 056/ 846 763 – 78.21т.;
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По Обособена позиция 3: Автобусна линия Бургас- Поморие;Автобусна линия БургасГорица;Автобусна линия Бургас- Косовец
„БУРГАСБУС“ ЕООД, ЕИК 812114464, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас,
ул.“Индустриална“ №1, представлявано от Петко Димитров Драгнев,, bourgasbus@abv.bg, тел /
факс 056/ 840 529; 056/ 846 763 – 91.80т.
По Обособена позиция 4: Автобусна линия Бургас –Созопол;Автобусна линия БургасГабър/през Зидарово;Автобусна линия Бургас-Габър/през Вършило;Автобусна линия БургасЗидарово/през Извор;Автобусна линия Бургас- Зидарово/през Димчево и Присад; Автобусна
линия Бургас-Крушевец;Автобусна линия Бургас- Равна гора;-Автобусна линия Бургас- Атия
„БУРГАСБУС“ ЕООД, ЕИК 812114464, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас,
ул.“Индустриална“ №1, представлявано от Петко Димитров Драгнев,, bourgasbus@abv.bg, тел /
факс 056/ 840 529; 056/ 846 763 – 76,98т.
По Обособена позиция 5: Автобусна линия Бургас –Карнобат /през Аспарухово; Автобусна
линия Бургас –Карнобат /през Айтос;Автобусна линия Бургас –Карнобат /през Миролюбово
„М-БУС” ООД, ЕИК: 102638045, с адрес за кореспонденция: гр.Бургас, ул.“Иван Вазов“ №
2, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул „Крайезерна“ №113, тел. 056 846081,
представлявано от Румен Христов, e-mail: office@mbus-bg@com – 84,60т.
По Обособена позиция 6: Автобусна линия Бургас –Малко Търново; Автобусна линия
Бургас –Малко Търново/ през Бръшлян/
„М-БУС” ООД, ЕИК: 102638045, с адрес за кореспонденция: гр.Бургас, ул.“Иван Вазов“ №
2, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул „Крайезерна“ №113, тел. 056 846081,
представлявано от Румен Христов, e-mail: office@mbus-bg@com –85,50т.
По обособена позиция 7: Автобусна линия Бургас- Средец; Автобусна линия БургасСредец / в учебен период;Автобусна линия Бургас- Средец /през Драчево; Автобусна линия
Бургас- Орлинци
„БУРГАСВОЛАН” ЕООД, ЕИК: 201614124, със седалище и адрес на управление:
гр.Бургас, кв.Банево, ул.“Неделчо Камбов“ №10, представлявано от Никола Илиев, e-mail:
sisitrans2008@abv.bg- 55,10т.
По обособена позиция 8: Автобусна линия Бургас-к.к.Сл.бряг /през Поморие; Автобусна
линия Бургас-к.к. Сл. бряг /през Каблешково; Автобусна линия Бургас-Несебър /през Поморие
„М-БУС” ООД, ЕИК: 102638045, с адрес за кореспонденция: гр.Бургас, ул.“Иван Вазов“ №
2, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул „Крайезерна“ №113, тел. 056 846081,
представлявано от Румен Христов, e-mail: office@mbus-bg@com – 87,82т.
По обособена позиция 9: Автобусна линия Бургас- Приморско /през Веселие и Ясна поляна;
Автобусна линия Бургас- Китен / през Созопол; Автобусна линия Бургас- Китен /през Веселие;
Автобусна линия Бургас- Китен /през Ясна поляна и Ново Паничарево
„М-БУС” ООД, ЕИК: 102638045, с адрес за кореспонденция: гр.Бургас, ул.“Иван Вазов“ №
2, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул „Крайезерна“ №113, тел. 056 846081,
представлявано от Румен Христов, e-mail: office@mbus-bg@com – 86,26т.
Обособена позиция 10: Автобусна линия Бургас – Царево; Автобусна линия Бургас –
Царево /през Веселие и Равна гора; Автобусна линия Бургас – Царево /през Ново Паничарево;
Автобусна линия Бургас – Ахтопол
„М-БУС” ООД, ЕИК: 102638045, с адрес за кореспонденция: гр.Бургас, ул.“Иван Вазов“ №
2, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул „Крайезерна“ №113, тел. 056 846081,
представлявано от Румен Христов, e-mail: office@mbus-bg@com – 83,00т.
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Неразделна част от настоящия доклад № 4 е Таблица с комплексна оценка и таблица
ценово предложение, за комплексна оценка на офертите на допуснатите участници, подписана
от всеки от членовете на комисията.
Комисията приключи своята работа на 26.06.2020г. в 16:00 часа, като същата проведе общо 3
(три) заседания – едно открито и две закрити, и изготви и подписа настоящия протокол в един
оригинален екземпляр.
Комисията проведе общо 8 заседания, от които 2 открити и 6 закрити заседания, подписа и
предаде настоящия доклад на Възложителя в 17:15 часа на 26.05.2020 г. заедно с всички
протоколи и таблици с оценка, както и цялата документация по обществената поръчка.
ИВЕЛИНА СТРАТЕВА
Председател на комисията
ВАЛЕРИЯ ДИМИТРОВА - ДААЛОВА
Член на комисията
ВИОЛЕТА ЛАЗОВА
Член на комисията
ЕВЕЛИНА МИХАЛЕВА
Член на комисията
СВЕТОСЛАВ ВЕЛИЧКОВ
Член на комисията

Приемам Доклада за резултатите от работата на комисията по чл. 103, ал.3 от ЗОП, назначена
със Заповед № 2325/22.08.2019г., Заповед № 3816 от 09.12.2019г. и Заповед № 496/21.02.2020г.,
без забележки.
УТВЪРЖДАВАМ:
КРАСИМИР СТОЙЧЕВ
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС
(Дл.лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, упълномощено
съгласно Заповед № 3804/06.12.2019 г.)
Дата: 01.06.2020г.
Данните са заличени на основание чл.37 от ЗОП.
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