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„ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД
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Това Допълнително споразумение към Договор за обществен превоз на пътници между
Столична община, „Столичен Електротранспорт“ ЕАД и „Център за градска мобилност
ЕАД“ с регистрационен индекс на Столична община СО-РД-56-1007/05.12.2013 г. и вх.
№ 7540/06.12.2013 г. на Център за градска мобилност ЕАД („Договора“) се сключи на
................... 2022 г.

Страни
(1) СТОЛИЧНА ОБЩИНА, БУЛСТАТ 000696327, със седалище и адрес на управление:
гр. София, ул. „Московска“ № 33, представлявана от Йорданка Фандъкова, кмет на

Столична община (Общината)
(2) „СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ“ ЕАД, дружество учредено и регистрирано в
България с единен идентификационен код (ЕИК) 121683785, със седалище в гр.
София и адрес на управление: ул. “Подполковник Калитин” № 30, представлявано
от Изпълнителния директор Евгений Манолов Ганчев (Операторът)
(3) „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД, дружество учредено и регистрирано
в България с единен идентификационен код (ЕИК) 202218735, със седалище в гр.
София и адрес на управление: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 84, представлявано от
Изпълнителния директор Христиан Иванов Петров (ЦГМ)

Преамбюл
Настоящото Допълнително споразумение има за цел да се уредят условията за
извършване на обществен превоз на пътници по новите електробусни линии, както и
да се гарантира спазването на Регламент (ЕО) № 1370/2007 и националното
законодателство, включително контрол върху компенсациите и избягване на
свръхкомпенсиране.

Страните сключиха настоящото Допълнително споразумение на основание член
4.2.1, във вр. с член 16 от Договор за обществен превоз на пътници № СО-РД-561007/05.12.2013 г„ подписан между Общината, ЦГМ и Оператора (наричан понататък „Договора“), като Страните взеха предвид следните фактически и правни
основания:

А. Фактически основания:
(1)

(2)

“Столичен електротранспорт” ЕАД съвместно със Столична община реализира
проект № BG16M10P002-5.004-0004 с наименование „Изпълнение на дейности
за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез
закупуване и доставка на електрически превозни средства за релсов транспорт трамвайни мотриси” и проект № BG16M10P002-5.004-0007 с наименование
„Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в
Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства
за шосеен транспорт - електрически автобуси и тролейбуси” по процедура
№BG16M10P002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на
замърсяване на атмосферния въздух” по приоритетна ос 5 „Подобряване
качеството на атмосферния въздух” на Оперативна програма „Околна среда
2014-2020 г.” („Проектите“)
Като резултат от изпълнението на Проектите ще се извърши доставка на
минимум: 25 нови нископодови трамвайни мотриси с дължина 28-33 мм, 30 нови
нископодови съчленени тролейбуси и 30 нови нископодови бързозарядни
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електробуси, които ще бъдат използвани за извършване на обществен превоз на
пътници на територията на Общината.
(3)

Финансирането на проект № BG16M10P002-5.004-0004 с наименование
„Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в
Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства
за релсов транспорт - трамвайни мотриси” се осъществява по силата на
административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№BG16M10P002-5.004-0004-C01 /09.10.2019 г., сключен между Министерство
на околната среда и водите и Столична община. Столична община и операторът
„Столичен електротранспорт” ЕАД са подписали Споразумение за партньорство
с per. № СОА19-ДГ56-1254/ 20.11.2019 г.

(4)

Финансирането на проект № BG16M10P002-5.004-0007 с наименование
„Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в
Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства
за шосеен транспорт - електрически автобуси и тролейбуси” се осъществява по
силата на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ №BG16M10P002-5.004-0007-C01 / 09.10.2019г„ сключен между
Министерство на околната среда и водите и Столична община. Столична община
и операторът „Столичен електротранспорт” ЕАД са подписали Споразумение за
партньорство с per. № СОА19-ДГ56-1253/ 20.11.2019 г.

Б. Други правни основания
(1)

Настоящото Допълнително споразумение е в съответствие с разпоредбите на
Регламент (ЕО) № 1370/2007 и изискванията на българските закони и
подзаконови нормативни актове, уреждащи обществения градски транспорт,
включително НАРЕДБА № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване
на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с
автобуси, 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 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.

Договорени условия
Изменение на разпоредби от Договора
Чл. 1 В член 1. ТЪЛКУВАНЕ се добавят следните понятия:

„АДБФП: Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№BG16M10P002-5.004-0004-C01 /09.10.2019 г., сключен между Министерство на околната
среда и водите и Столична община, и Административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ №BG16M10P002-5.004-0007-C01 / 09.10.2019 г„ сключен
между Министерство на околната среда и водите и Столична община по процедура
№BG16M10P002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на
замърсяване на атмосферния въздух” по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на
атмосферния въздух” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”
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Електрически превозни средства: електробуси, тролейбуси или трамваи, чрез които
ще се извършва ОПП, възложен по силата на Допълнителното споразумение към
Договора.

Електробусна линия: електробусна линия от обществения градски транспорт, която
съдържа задължително номер, наименование, начална и крайна точка, по която се
извършва обществен превоз на пътници от Оператора. Електробусните линии заместват
съществуващи към датата на подписване на това Допълнително споразумение автобусни
линии, по които се извършва ОПП от друг вътрешен оператор.

Споразумение за партньорство: per. Споразумение за партньорство с per. № СОА19ДГ56-1254/ 20.11.2019 г. между Столична община и „Столичен електротранспорт” ЕАД
и Споразумение за партньорство с per. № СОА19-ДГ56-1253/ 20.11.2019 г. между
Столична община и „Столичен електротранспорт” ЕАД, във връзка с реализацията на
проектите по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”.

Чл.2. В член 1. ТЪЛКУВАНЕ се изменят следните понятия:

Инфраструктура: дълготрайни материални активи, включени в активите на Оператора,
в това число земя и сгради, използвани за нуждите на обществен превоз на пътници),
техническа инфраструктура по смисъла на ЗУТ, включително, но не само зарядни
станции, други съоръжения и прилежаща към тях инфраструктура.

Текущ ремонт: подобряването и поддържането в изправност на релсовия път,
токоизправителните станции и контактната мрежа, съоръженията, части и елементи от
нея. при които не се засяга конструкцията и се запазва състоянието съгласно
първоначалното проектиране, включително поддържането в изправност на зарядните
станции и съпътстващи съоръжения и инсталации.
Чл 3. Създава се нов член 2.2.16 със следното съдържание:
„2.2.16 След сключване на Допълнителното споразумение и с въвеждане в
експлоатация на новите 4 (четири) броя Електробусни линии Транспортната задача ще
се увеличи при настъпване на следните условия:

(i) Обемът на Транспортната задача ще се увеличи с 1 776 000 км на
година за изпълнение на обществен превоз на пътници след: (а)
успешно проведена тръжна процедура за доставка, (б) реализирана
доставка на 30 броя от новите Електробуси и (в) одобрени от
Общината Маршрутни разписания и Експлоатационните планове за
тях.
Маршрутните разписания и Експлоатационните планове по новите Електробусни
линии се изготвят от ЦГМ не по-късно от датата на доставка на електробусите и се
одобряват от Общината по реда и при условията на Договора.“
Чл. 4. Член 3.1.1 се променя и допълва като се добавя ново изречение както следва:

„Операторът получава за срока на Договора изключителни права върху осъществяването
на обществен превоз на пътници с Електробуси по определените Електробусни линии,
което изключва възможността други транспортни оператори да предоставят услуги по
тези Електробусни линии.“
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Чл. 5. Страните се съгласяват с актуализираното съдържание на Приложение № 5.
Активи предоставени за ползване към Договора, съобразно Приложение към
настоящото допълнително споразумение.
Чл. 6. Страните се договарят да бъдат извършени актуализации в следните приложения
към Договора в съответствие с доставката на новите превозни средства:

1. Приложение № 6. Списък на превозните средства - в срок от 30 (тридесет) дни
от доставката на съответните превозни средства.

2.

Приложение № 8. Експлоатационни планове. Линии и маршрутни разписания - до
датата на въвеждане в експлоатация на новите Електробусни линии. Ежегодно
Общината утвърждава изготвените от ЦГМ Експлоатационните планове, в
съответствие с договорената Транспортна задача.

Общи разпоредби
Чл. 6 Изменените приложения стават неразделна част от Договора.
Чл. 7. Настоящото Допълнително споразумение е одобрено от Столичен общински съвет
с Решение № ................ по Протокол № ..................... от .......... 2022 г. Допълнителното
споразумение влиза в сила от датата на неговото подписване.
Чл. 8. За неуредените в Допълнителното споразумение въпроси се прилагат разпоредбите
на действащото законодателство на Република България.
Чл. 9. Всички спорове, породени от това Допълнително споразумение или отнасящи се
до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване,
недействителност, изпълнение или прекратяване, се отнасят за разрешаване от
компетентния български съд, съгласно действащото българско законодателство.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в три еднообразни
екземпляра, по един за всяка от страните:

За СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/Йорданка Фандъкова - кмет/

За „СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ “ ЕАД:

/инж. Евгений Ганчев - изпълнителен директор/

За „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД:

/Димитър Дилчев - изпълнителен директор/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. АКТИВИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ

В настоящото приложение са включени активи, собственост на общината, предоставени за ползване от
Оператора, с които ще се извършва ОПП
Дата на
Отчетна стойност
№ Вид на актива
Описание
завеждане
(лв, с ДДС]
на актива
Релсов път и
4 102 340,00
РП и КМ ПО 8ул."Хр. Ботев" от "Сливница" до
(неденомин.)
1 ким
1999 г.
ул."Пиротска", включително кръстовище
320 400,00
Релсов път и
РП и КМ по бул."Хр.Ботев" от "Сливница" до
(неденомин.)
2 ККМ
1999 г.
"Ц.ара"
5 676000,00
Релсов път и РП и КМ по бул "Хр. Ботев" от ул."Пиротска" до
(неденомин.)
1999г.
3 КИМ
пл."Възраждане", вкл. Площада
б 573 004,00
Релсов път и
РП и КМ "Къстовище "Пиротска"-"Ботев" и
(неденомин,)
1999г.
4 ККМ
ул."Пиротска" до "Сг.Сгамболов"
135 000,00
1999г
ОР на КМ по бул."Дж. Баучер"
6 ккм

7
8
9

10

Релсов път и
ККМ
ККМ
Релсов път и
ККМ

РП и КМ от "Мл. театър" по "Е. Йосиф" и
ул."Пиротска" до ул. "Отец Паисий" и
ул. "Странджа"
Ремонт на КМ в ТМ ухо "Хладилника”
РП и КМ no "К. Величков" от "Стамболийски" до
"Самодивско изворче”__________________________

ккм

Реконсткрукция на конт. мрежа по бул "Сливница"
от ул."Опълченска" до бул."К.Величков"

1999г.
1999г

109 687,00
48 549,00

1999г.

32 500,00

1999г.

283 000,00

2000г

165 000,00

2000г.

145 000,00

2000г.

80 776,00

2000г.

26 000,00

2000г.

48 000,00

2000г.

59 000,00

2000г.

293 500,00

2000г.

23 000,00

2000г

321 338,00

Общо за 1999г.
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Релсов път и
ККМ

12

ККМ

13

14

ККМ
Релсов път и
ККМ

15

ККМ

16

ККМ

17

ККМ

18

ККМ
Релсов път и
ККМ

19

РП и КМ по бул."Възкресение"
КМ по бул."Сливница" от "Опълченска" до
бул."К.Величков"
Ремонт на КМ "Д. Несторов" - III етап (Кръстовище
с "Д. Несторов" и "Г. Софийски" )
РП и КМ на бул."М. Луиза" от ул."Е. Йосиф" до
"Ларгото" (КМ, УО, ел. захранване)
Ремонт на КМ "Д. Несторов”- IIIA етап
(Кръстовище с "Д. Несторов" и "Ц. Борис III")
КМ по ул."Пиротска" от ул."Странджа" до
ул ."Опълченска"
КМ по бул.''К. Велчикое” от бул."Сливница" до
бул." Ста мбол и й ски"
Ремонт (подмяна) на окачване на КМ от
"Винарово" к-ло до "В. Жилища”
РП и КМ от ул."Добротич до депо "Красна поляна" ново ТМ ухо
ОбщозаЗОООг.

20

21

ККМ

КМ по бул."Витоша" от ул."Алабин" до "П.
Евтимий" - основен ремонт на носещата мрежа

2001Г

106 600,00

ККМ

КМ по ул "Опълченска" от бул."Стамболийски" до
пл."Руски паметник", временна организация на
движението на бул."Сливница"-ул. "Опълчеснка"
и "Руски паметник"
_____________

2001Г

113 098,00
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22
2.3
24

Тролейбусна
линия
ккм

ККМ, кабели

Тролейбусна контактно-кабелна мрежа за
продължение на тролейбусна линия линия в ЖК
“Левски-Г" ("Металург’’)

2001Г

332 072,00

Ремонт на КМ в трамвайно депо депо "Банишора"
"Основен ремонт на ККМ и ТИС за 2001Г."

2001г
2001г

56 000,00
397 900,00

тролейбусна контактна мрежа по бул,
"Сливница“ - от Сточна гара до ул.
"Опълченска"; “Ремонт на тролейбусна
контактна мрежа по бул. "Сливница" - бул.
"К.Величков" до ул. "Кукуш"; "Ремонт на
трамвайна контактна мрежа по ТМ №5 отпл.
"Македония” до "Руски паметник", Ремонт на
въвод "Медицин-ска 1" -4710 метра - ТИС
"Медицинска академия"; "Ремонт на
правотокови трамвайни кабели от ТИС
"Медицинска"- 4840 метра"; "Ремонт на кабели
от ТИС "Вапцаров" -1600
метра";Възстановяване на кабели от ТИС

25

'■■■' • ■ . ■ ’

Общо за 20О1Т.

Тролейбусна
26 КМ
27
28

Кабели
ККМ, кабели

Ремонт на ТБ КМ на "Винарово колело", монтаж на
тролейбусни стрелки с дистанционно управление
Кабели отТИС"Левски" /+,-/"Макгахан-Зъбчето" частично
"Основен ремонт на ККМ и ТИС за 2ОО2г."

2002г

_________ 98 000,00

2002г
2002г.

27 753,00
352 084,00

2003г

12 030,00

- Контактно-кабелна мрежа: -"Ремонт на въвод
“Минск" на ТИС"Западен парк”; "Ремонт на
въводи "Люлин 1" и "Междинен" ТИС"Люлин"/“Западен парк"; "Основен ремонт
въводи"Медицинска академия 1" и "Междинен
в-д МА-ПЦ", кабел "Витоша" /частично/;
"Изграждане на 2 броя правотокови кабели от
ТИС"Левски" /+,./"Зъбчето"; "ремонт на ТБ
контактна мрежа на пл."Винарово колело”
/частично/.

29

Общо за 2002г.

30

ккм

Изместване на стълбове за контактна мрежа за
търговски комплекс "Европа"

31

ккм

"Реконструкция на ККМ по бул "П.Владигеров" от
бул."Пиротски" до бул."Сливница"

2003г.

75 000,00

32

ККМ, кабели

"Основен ремонт на ККМ и ТИС за
2003г/#Контактно-кабелна мрежа: -"Изграждане на
кабели Аг/"Бяло море" ОТ тис"Левски"; "Ремонт
на тролейбусна контактна мрежа, стълбове и
фундаменти на моста "Захарна фабрика"

2003 г

167 000,00

33

ККМ, кабели

"Основен ремонт на ККМ и ТИС за 2004г."

2004г.

504 026,00

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
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л.8 от вс.л.11

- Контактно-кабелна мрежа: -"Ремонт въвод
"Медицинска 1"; "Ремонт на кабели от
ТИС"Вапцаров"; "Ремонт на тролейбусни
кабели отТИС"Медицинска"; "Възстановяване
на кабели от ТИС "Мотописта"; "Ремонт на ТБ
контактна мрежа по бул."Сливница" до моста
"Захарна фабрика"; "Ремонт на ТБ контактна
мрежа по линия №5 от пл."Македония” до
пл."Руски паметник"; "Ремонт на ТБ контактна
мрежа по бул."Сливница" от Сточна гара до
ул."Опълченска".

34

Общо за 2004г.

35
36

Релсов път,
ККМ
ККМ, кабели

Реконструкция на ул."Габрово" отул."Сливница"
до ул."Скопие", част:"Преустройство на контактнокабелна мрежа" и РП
"Основен ремонт на ККМ и ТИС за 2005г."

37

- Контактно-кабелна мрежа: -"Ремонт въводи
"Бистрица" и Опълчеснка"; "Ремонт на въвод
„Сава Огнянов"; ремонт на в-д „Минск", Ремонт
на кабели +/- 600V от ТИС „Люлин", Ремонт на
кабели „+/-600V от ТИС „Мед.ака-демия";
Контактна мрежа по бул "Сливница" от
„Ст.гара" до „Опълченска” - частично,
Контактна мрежа по ул."Столетов и
ул."Калитин"

38

ОР на ККМ и ТИС-"ТИС-1/Люлин1/П-ри етап ОР на
кабели от ТИС "Веслец'7+7"Радовиш и /+/"Ст.Василев"

........................■ .

2005Г.
2005г.

354 314,00
667 000,00

Общо за 2005г.

ККМ, кабели

39

Кабели

40

Кабели

41

Тролейбусна
КМ

44

ККМ
Релсов път,
ККМ
Релсов път,
ККМ

45
46

Релсов път,
ККМ
Релсов път

42

43

ОР на кабели от ТИС "Вапцаров’7+-/"Кричим"/+/"Вискяр планина";Ремонтна на КМ по линия №6 и
№9 от пл."Прага"до х-л"Хемус"-частично
Ремонт на въвод ’’Медицинска академия 2711-ри
етап/; Ремонт на въвод междинен от ТИС
’’Медицинска до ТИС "Перловец” /1Ьри етап/
CMP-Кръстовище на бул.’5Сливница”-ул.”Мелник”ул/’Чавдарци" Част.Мрежи-Изместване на
стълбове и преустройство на ТБ КМ
Реконструкция на ККМ и уличното осветление на
лл."Журналист"
Реконструкция на КМ на кръстовище
Й.Щросмайер/Габрово + РП....

2006 г.

352 604.77

2006 г.

85 952.75

2006 г.

210 434.12

2006г

30 408,00

2006г

99 432.00

2006г

17 076.12

РП и ККМ по бул. "Янко Сакъзов" и бул. "Мадрид"

2 563 687.01

РП и ККМ по бул. "Шипченски проход" и криви на
Румънско посолство до ул. "Ал. Жендов"
Релсов път пл."Журналист"

3 083 082.57
159 925.60

Общо за 2006г.
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Релсов път,
ккм

Релсов път и ККМ по буя. "Шипченски проход" от
47
ул. "Ал .Жендов" до ухо "Гео Милев"
Реконструкция на северно платно на
бул."Т.Каблешков" от бул."България” до
ул.Костенски водопад ПОДОБЕКТ:МрежиТролейбусна изместване на стълбове на ТБ км на кръстовище
48 линия, кабели на бул.Т.Каблешков-ул.Костенски водопад
49 ККМ, кабели ОР на ККМ и ТИС

2007

3 599 425

2ОО7г
2007

45 502.36
711 502.47
•

0бщоза2007г.

51

Релсов път,
ККМ
Релсов път,
ККМ

52

ККМ, кабели

50

...

■

53

Релсов път,
ККМ

54

Релсов път,
ККМ

55

Релсов път

56
57

Релсов път,
ККМ
ККМ, кабели

Бул."Ал. Стамболийски" от ул."Опълченска" до
бул."К. Величков" - РП и ККМ
Бул."Хр.Ботев" от бул."Сливница" до Централна
гара" - РП и ККМ
Основен ремонт на на ККМ и ТИС по трасетата на
"СЕ" ЕАД за 2008 г.

2008г

2 210 865.24

2ОО8Г

1 600 762.14

2008

494 911,33

Общо за 2008г.

Бул. "Ал. Стамболийски" от „Торакс" до
ул."Опълченска" - РП и ККМ
Изграждане временна трамвайна връзка по
ул.”Струга" от бул."Хр. Ботев" до бул. "Мария
Луиза" - РП и ККМ
Бул. "Овча купел" над р. "Владайска" при
кръстовката с ул."Букет”
Преместване трамвайна линия от бул. "Ломско
шосе" по бул."Бели Дунав" и ул. "Ген. .Н. .Жеков".
Трамвайна линия от ул."Царевец" до бул."Рожен РП и ККМ
ОР ККМ И ТИС - 2009 г.

2009г

906 061.68

2ОО9г

1 432 957.90

2009Г

406 220.64

2009г
2009

630 154.68

2010г

2 322 986.89

2010г.

214 914.24

2011Г.

545 559.75

2012

345 795.83

Общо за 2009г.

58

Релсов път,
ККМ

59

Релсов път И
ККМ

Реконструкция на ТМ релсов път и ККМ по ул.”Цар
Симеон” в участъка от бул,"К.Величков" до
ул."ХайдутСидер"
Изграждане на ТМ трасе по бул/Тен. М. Скобелев"
в участъка между бул "Витоша" и кръстовище
„Петте кьошета"
Общо за 20Юг.

60

ККМ, кабели

Основен ремонт на контактно-кабелна мрежа и
ТИС по трасетата на "Столичен електротранспорт"
ЕАД за 2О11Г., код по КОП 45234126
Общо за 2011Г.

61

ККМ

62

ККМ

63

ККМ, кабели

Подобряване пропускателната способност на
възлови к-ща по първостепенна улична мрежа,
Подобект: Кръстовище бул."Акад. Ив. Гешов" и
ул.''Св. Г. Софийски". Контактно-кабелна мрежа
Реконструкция на съществуващо положение на
ул."Братя Бъкстон", част: Контактно-кабелна
мрежа
Основен ремонт на контактно-кабелна мрежа и
ТИС по трасетата на "Столичен електротранспорт"
ЕАД за 2012г.

2012

2012г.

360 820,00

573 565.92
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64
65

Тролейбусна
КМ
Релсов път

66

ккм

...... .

Общо за 2012г.

Продължение на бул."Царица Йоана" от
ул."Добринова скала" до кръстовището със
Софийски Околовръстен път
Преустройство на пл."Възраждане"
Основен ремонт на "Транспортен възел Надежда",
част ККМ

69

70

Релсов път,
ККМ

Основен ремонт на "Транспортен възел Надежда",
частККМ. Части: РП, КМ и Кабелна мрежа 600V.
Бул. "Кн. Мария Луиза" и бул. "Сливница"
изграждане подлез (Лъвов мост)
Бул. "България" с изключение на кръстовище с
бул. "Акад. Ив. Гешов"
Преустройство на съоръженията на трамвайния
релсов пътна к-ще бул."Витоша" и ул." Алабин",
част: Контактна мрежа и РП.

71

ККМ

ккм

68

72

232 448.98

2О13г
: ■

Общо за 2013г.

Релсов път,
ккм
Релсов път,
ККМ
Релсов път,
ККМ

67

11185.93
15 270,00

2013г
2013Г

■

••••....... .........................................

2014г

3 197 974.62

2О14г

701 487.42

2014Г

6 328 274,44

2О14Г

634 060.02

Основен ремонт на контактно - кабелна мрежа по
трасетата на "СЕ" ЕАД за 2014г. код: КОП 45234131.

2014г

18 269,00

Основен ремонт на контактно - кабелна мрежа по
трасетата на "СЕ" ЕАД за 2014г. код: КОП 45234131.

2014г

91 444,00

2015г

1 281 272.51

2015г

1 859 881.31
322 049.70

Общо за 2014г. ККМ и РП

73

Релсов път,
ККМ

74

ккм

Обособена позиция №1: Изпълнение СМР
реконструкция "Руски паметник" ККМ и РП
Рехабилитация на ККМ на бул."Витоша" в у-ка
"П.Евтимий" до ул."Краище" - етап 1 + РП

75

ккм

ОР на ККМ по трасета на "СЕ" ЕАД, ККМ за 2015г.

2015г

Релсов път

ОР на Релсов път и съоръженията по трасета на
"СЕ" ЕАД, РП за 2015г. - остават още 2 обекта

2015г

76

603 753,12

Общо за 2015b

77

ККМ

78

Релсов път

79

ккм

80

ккм

81

Релсов път

Основен ремонт на ККМ за 2016г. по Програма на
CO
Основен ремонт на РП за 2016г. по Програма на CO
Рехабилитация на ККМ на бул.''Витоша" в у-ка
"П.Евтимий" до ул."Краище" -- етап II * РП_______
Рехабилитация на ул.”Козлодуй" от
бул."Кн.М.Луиза" до ул."К.Стоилов"ул."Индустриална" -ККМ_______
Рехабилитация на ул."Козлодуй" от
бул."Кн.М.Луиза" до ул."К.Стоилов"ул."Индустриална" -Релсов път

2016г

184 991.18

2016г

294 321,24

2016г

1488 659.74

2016Г

841 000.62

201бг

1 738 905.12

2017

283 039,32

2017

17 533,20

Общо за 2016г.

82

83

Тролейбусна
КМ
Тролейбусна
контактна
мрежа

Рехабилитация на бул."Вл.Вазов" от надлез
"Чавдар" до ул."Хан Тервел"/ул.61 - Моста
"Чавдар" стар, северно платно
Реконструкция и разширение на
бул."Т.Каблешков" от бул."Бр.Бъкстон" до
бул."Цар Борис III"_ ________ _

вс.л.11
Тролейбусна
контактна
84 мрежа
Релсов път,
85 ККМ

Рехабилитация бул.”Шипченски проход" подмяна
стълбове и фундаменти за ТБ мрежа_____________

2017

83 665.37

Рехабилитация бул."Шипченски проход"

2017

271 388.76

86 ккм

Реконструкция бул."Кн.Ая.Дондуков" в у-ка от
ул."Кракра" до Младежки театър" ККМ + РП

2017

3 246 482.29

87_ Релсов път

Инженеринг/проектиране и строителство/ за
реконструкция на ТМ релсов път по бул."Овча
купел” от ул."Коломан" до бул."Цар Борис”

2017

1147 538.84

Релсов път и
88 ККМ
89 Релсов път
90 ККМ

Инженеринг/проектиране и строителство/ за
реконструкция на ТМ релсов път по бул."Овча
купел” от ул."Коломан” до бул "Цар Борис" - ККМ
Реконструкция на релсов път по ул. Кракра
Реконструкция на ККМ по ул. Кракра

2017
2017
2017

380 328.84
871 363.93
251 812.49

2018

4 534 876.04

2018

28 098,91

2018г.
2018

496 281,58

2018

1143 0802.32

2018

2 251500.42

Релсов път и

Общо за 2017Т.

ККМ, кабели
Релсов път
Тролейбусна
95 линия

93
94

97

Релсов път
Тролейбусна
98 линия

Реконструкция на ул. "Граф Игнатиев" и ул .
"Алабин" от бул. "Витоша" до бул. "Евлоги и
Христо Георгиеви"
Реконструкция и разширение на
бул."Т.Каблешков" от бул."Бр.Бъкстон" до
бул.”Цар Борис III"
Основен ремонт на ККМ и ТИС по трасетата на СЕ
ЕАД за 2018г.
"Основен ремонт на РП за 2018г."
ТБ линия ул?’Бяла черква" - бул."Фр.Нансен" бул."Патриарх Евтимий"

Кръстовище бул."България" и бул. „Академик Иван
Евстратиев Гешов" 1200 м.л. релсов път
Тролейбусно трасе от бул. „Андрей Сахаров" до
ж.к. Младост”

2018

Общо за 2018г.

99

Релсов път и
ККМ

100 ККМ, кабели

Реконструкция на трамваен релсов път и ККМ по
ул. Каменоделска от кръстовище с бул.
"К.Стоилов" до крайно трамвайно ухо Орландовци
- РП и ККМ
ОР на ККМ и ТИС пс трасетата на СЕ-Трансенерго и
РП

669 56б/^
...... ... .....................‘"'//'"У

1(5
l\ O

2019
2019

4 396 242^
406 486,40

Общо за 2019г.

Тролейбусна
контактна
101 мрежа
Релсов път и
102 ККМ

Реконструкция на бул."Т.Каблешков”от
бул."България" до ул."Луи Айер"
Рехабилитация на трамваен релсов път, контактна
и кабелна мрежа по бул."Шипченски проход" РП и КМ

2020

226 478,52

2020

3 400 579.15

2021
2021 г.

499 850,98
846 778,32

Общо за2020г.

103 ккм
Г 104 Релсов път
1

ОР за Контактна и кабелна мрежа
ОР релсов път за 2020г.
Общо за2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГЕОРГИ ГЕО

Релсов път И
91 ККМ
Тролейбусна
контактна
92 мрежа

