
ЕИК/БУЛСТАТ Наименование Вид и обхват на извършваните 
превози
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Процедура, открита с Решение 
№ ЗК-1549 от 30.09.2019 г. на 

кмета на Община Силистра 
("публично състезание"); 
Решение № ЗК-1858 от 

03.12.2019 г. за определяне на 
изпълнител на обществената 

поръчка

1.1. Договор № 2020 - У - 002 / 
27.01.2020 г., в сила от 01.02.2020 г., 

за срок от пет години
177422855 ДЗЗД "Колев и 

Меркурий Транс"

Обществен превоз на пътници по 
автобусни линии от общинската 
транспортна схема по Обособена 

позиция № 1, включваща линии: № 2 - 
Силистра - Айдемир, кв. "Татарица"; № 

2А - Силистра - Айдемир, кв. 
"Татарица"

1.2. Договор № 2020 - У - 003 / 
17.01.2020 г., в сила от 01.02.2020 г., 

за срок от пет години
118550419 "Т. А. Т." ООД

Обществен превоз на пътници по 
автобусни линии от общинската и 

републиканската транспортни схеми по 
Обособена позиция № 3, включваща 

линии: № 33 - Силистра - Поп Кралево; 
Варна - Силистра, МР № 19102

О   Т   Ч   Е   Т
по чл. 71, т. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените 
приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в 
нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по 

нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за 
издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г., за 2019 година

Изпълнител/Превозвач
№ 
по 
ред

Проведена от кмета на 
Община Силистра през 

2019 г. обществена 
поръчка ("публично 

състезание" по чл. 18, ал. 
1, т. 12 от ЗОП), чрез която 

е възложена обществена 
услуга за безплатни и по 

намалени цени 
пътнически превози с 

автомобилен транспорт

Информация за сключените 
договори за извършване на 

обществени услуги за безплатни 
и по намалени цени пътнически 

превози с автомобилен 
транспорт след проведената през 

2019 г. обществена поръчка по 
реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП -

№, дата и срок на договора
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1.3. Договор № 2020 - У - 004 / 
27.01.2020 г., в сила от 01.02.2020 г., 

за срок от пет години
130524668 "Груп Плюс" 

ЕООД

Обществен превоз на пътници по 
автобусна линия от републиканската 

транспортна схема по Обособена 
позиция № 10, включваща линия: 
София - Силистра, МР № 19101

1.4. Договор № 2020 - У - 005 / 
27.01.2020 г., в сила от 01.02.2020 г., 

за срок от пет години
130524668 "Груп Плюс" 

ЕООД

Обществен превоз на пътници по 
автобусна линия от републиканската 

транспортна схема по Обособена 
позиция № 11, включваща линия: 
София - Силистра, МР № 19302

1.5. Договор № 2020 - У - 006 / 
27.01.2020 г., в сила от 01.02.2020 г., 

за срок от пет години
130524668 "Груп Плюс" 

ЕООД

Обществен превоз на пътници по 
автобусна линия от републиканската 

транспортна схема по Обособена 
позиция № 12, включваща линия: 
София - Силистра, МР № 19201

1.6. Договор № 2020 - У - 007 / 
22.01.2020 г., в сила от 01.02.2020 г., 

за срок от пет години
202869035 "Нур - Транс - 

2013" ЕООД

Обществен превоз на пътници по 
автобусни линии от републиканската 

транспортна схема по Обособена 
позиция № 13, включваща линии: 
Варна - Силистра, МР № 19107; 
Силистра - Шумен, МР № 19201
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