
И Н Ф О Р М А Ц И Я ЗА за 2016г. 

Информацията се предоставя на основание чл.71 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 в планински и други райони 

1. Проведена обществена поръчка по ЗОП за „Възлагане на обществен превоз на 

пътници по автобусни линии по утвърдени маршрутни разписания от общинската, 

областната и републиканската транспортни схеми, по три обособени позиции:  

 Обособена позиция № 1  

Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените 

маршрутни разписания от общинската (маршрутно разписание на автобусната линия 

Трявна-Станчов хан-Трявна - приложение №1-1; маршрутно разписание на автобусната 

линия Стояновци-Плачковци-Стояновци - приложение №1-2, маршрутно разписание на 

автобусната линия Район Плачковци - приложение №1-3, маршрутно разписание на 

автобусната линия Трявна-Белица-Мечевци-Трявна – приложение №1-4), областната 

(маршрутно разписание на автобусната линия Трявна–Габрово-Трявна - Приложение 

№1-5), републиканската (маршрутно разписание на автобусната линия Трявна-

Вонеща вода - №7103, 7106,7107, 7108, 7109, 7110)  транспортни схеми. 

 

 Обособена позиция № 2  

Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените 

маршрутни разписания от  общинската (маршрутно разписание на автобусната линия 

Стояновци-Плачковци-Стояновци - приложение № 2-1, маршрутно разписание на 

автобусната линия Трявна-Фъревци-Трявна - приложение №2-2) областната 

(маршрутно разписание на автобусната линия Трявна–Габрово-Трявна - Приложение 

№2-3), републиканската (маршрутно разписание на автобусната линия Трявна-

Вонеща вода-Трявна №7101, 7102) транспортни схеми. 

 

 Обособена позиция № 3 

Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените 

маршрутни разписания от републиканската транспортна схема на автобусната линия 

София-Трявна - №7101 и №7102. 

 

2. Сключени  договор №106-СДУР-16/01.04.2016г. за възлагане на Обществен превоз 

на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската 

транспортни схеми, съгласно утвърдени маршрутни разписания (обособена позиция № 

1) с „АЛЕКС“ ЕООД, гр.Габрово, за срок до 01.04.2021г., договор №107-СДУР-

16/01.04.2016г. за възлагане на Обществен превоз на пътници по автобусни линии от 

общинската, областната и републиканската транспортни схеми, съгласно утвърдени 

маршрутни разписания (обособена позиция №2) с  ЕТ „М-Транс-Даниела Манев“, 

гр.Трявна, за срок до 01.04.2021г. и договор №118-СДУР-16/18.04.2016г. за възлагане 

на Обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и 

републиканската транспортни схеми, съгласно утвърдени маршрутни разписания 

(обособена позиция № 3) с „Юнион Ивкони“ ООД, гр.София, който договор беше 

прекратен, поради системно неизпълнение на клаузите по договора, считано от 

28.10.2016г. 



 

3. Общият размер на изплатените за 2016г., от кмета на общината компенсации и 

субсидии и съответния размер на изплатените на всеки от превозвачите суми е посочен 

в таблицата, както следва: 

 

 

№ 

по 

ред 

 

 

 

Превозвач (наименование,  

седалище и адрес на 

управление) 

Компенсации за безплатен и по 

намалени цени превоз на: 

 

 

Субсидии за 

нерентабилни 

автобусни линии 

по 

вътрешноградск

ия и 

междуселищния 

транспорт 

(общо) 

ветерани, 

военноинва

лиди, 

военнопост

радали, 

деца, 

учащи, 

пенсионери 

(общо) 

 

служите 

лите по 

чл. 19, 

т. 7 

 

деца и 

ученици 

до 16 

години 

 

1 2 3 4 5 6 

1.  „Алекс“ЕООД, 

гр.Габрово, 

ул.“Морава“№10,ет.7,ап.20 

 

15174.82 

 

- 

 

729.00 

 

26641.44 

2. ЕТ“М-Транс-Даниела 

Манева“ 

Гр.Трявна, ул.“Украйна“ 

№136 

 

1972.05 

 

 

- 

 

 

- 

 

6001.56 

 


