
ЧАПЪРА-ММ ЕООД Ямбол-Александрово 912.92

ДЖИ ЕН СИ ТРАНС ЕООД Ямбол-Богорово-Правдино

ЕТ МИДИЯ-2-Венелин Веселинов Ямбол Войника 161.48

ЕТ РАСИ-Касимир Кръстев Ямбол-Войника-Александрово

ИВ ТУР АУТО ЕООД Ямбол-Войника-Правдино

ВАЛЕРОС ЕООД Ямбол-Люлин-Недялско

МИЧ ЕООД Ямбол-Могила-Чарда+и ПР.

ДИЧОНИ ЕООД Ямбол-Могила-Чарган-иречеково 458.99

ДИДИ-АУТОТРАНС ЕООД Ямбол-Иречеково-Правдино

ДИМИ-ТРАНС-ЯМБОЛ ЕООД Ямбол-Първенец-Правдино

№ 1095/27.12.2019 ЕТ ДАНИ-3 Йордан Стоянов Стралджа- Атолово Общо по договорите

№ 1093/27.12.2019 ЕТ ДАНИ-3 Йордан Стоянов Стралджа-Зимница-Ямбол

№ 1094/27.12.2019 ЕТ ДАНИ-3 Йордан Стоянов Стралджа -Лозенец

№ 1092/27.12.2019 ЕТ ДАНИ-3 Йордан Стоянов Стралджа-Чарда-Ямбол

№ 500/25.06.2020 ЕТ ДАНИ-3 Йордан Стоянов Обособена позиция № 1

№ 501/25.06.2020 ЕТ ДАНИ-3 Йордан Стоянов Обособена позиция № 2

              № 1094/27.12.2019 г. е спешна мярка и не е публикуван на сайта на общината,договорът е сключен директно по Решение на Областния управител

              № 1093/27.12.2019 г. е спешна мярка и не е публикуван на сайта на общината,договорът е сключен директно по Решение на Областния управител

              № 1095/27.12.2019 г. е спешна мярка и не е публикуван на сайта на общината,договорът е сключен директно по Решение на Областния управител

              № 1092/27.12.2019 г. е спешна мярка и не е публикуван на сайта на общината,договорът е сключен директно по Решение на Областния управител

698.12
698.12

Информация по чл.71 на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически 

превози по автомобилния транспорт,предвидени в нормативнитв 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                                                                                                                                                                                                     

Обн.-ДВ,бр.51 от 07.07.2015 г.  

Приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г.
  2020 г

  Забележка:  Договор № 373 /30.04.2019 г.  е спешна мярка и не е публикуван на сайта на общината,договорът е сключен директно по Решение на Областния управител

Изплатени компенсации на 

изпълнителя общо в лв.:

№ 373 /30.04.2019 г.

Ветерани,Военноинвал

иди,Военнопострадали

,Деца,учащи,пенсионе

Деца и ученици до 16 

г .

Договор № Изпълнител Маршрутно разписание

Общ размер на изплатени компенсации по 

категории в лв:

1533.39


