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ОБЩИНА ТРЯВНА 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2021 г 

          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.  

 

         На основание Заповед № ОСК-08-01-49 от 16.03.2021г. на Областния управител на 

област Габрово за приемане на спешна мярка по смисъла на чл.5, §5, от Регламента (ЕО) 

№1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2007г. относно 

обществените услуги на пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за 

отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) №1107/70 на Съвета във вид на пряко 

възлагане на автобусни линии от общинската, областната и маеждуобластната 

транспортни схеми от квотата на община Трявна за сключване на договори за възлагане 

на обществен превоз на пътници, за обособена позиция №1 и обособена позиция №2 със 

срок на действие до сключване на договор с изпълнител по реда на ЗОП, но не по-късно 

от една година, считано от 01.04.2021г., както следва:  

 Обособена позиция № 1 

Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените 

маршрутни разписания:  

           А. Градски автобусни линии: 

(маршрутно разписание на градска автобусна линия № 1 гр. Трявна кв. Стояновци - кв. 

Димиев хан / спирка Черпи вир / - кв. Стояновци приложение №1-1, 

Маршрутно разписание на градска автобусна линия № 2 гр. Плачковци спирка 

„Стадиона“ - кв. Стоевци - гр. Плачковци спирка „Стадиона“ приложение №1-2         

            Б. Междуселищни автобусни линии: 

Маршрутно разписание на автобусната линия Трявна-Станчов хан-Трявна - приложение 

№1-3, 

Маршрутно разписание гр. Трявна - гр.Плачковци спирка „Стадиона“ - гр. Трявна 

приложение №1-4, 

Маршрутно разписание на автобусната линия Трявна-Белица-Мечевци-Трявна - 

приложение №1-5, 

Маршрутно разписание на автобусна линия“ гр.Плачковци - с. Радевци- гр.Плачковци“ 

приложение №1-6, 

Маршрутно разписание на автобусна линия гр.Трявна - кв.Димиев хан /Спирка Черпи 

вир/ - гр.Плачковци - кв.Димиев хан /Спирка Черпи вир/ приложение №1-7, 
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Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдено 

маршрутно разписание от областната транспортна схема: 

Маршрутно разписание на автобусната линия Трявна-Габрово-Трявна - Приложение 

№1-8. 

Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдено 

маршрутно разписание от междуобластната транспортна схема: 

Маршрутни разписания автобусната линия Трявна-Вонеща вода - №7103, 7106, 7107, 

7108, 7109, 7110. 

 

 Обособена позиция № 2  

 Извършване на обществен превоз на пътници по междуселищни линии по 

утвърдени маршрутни разписания. 

 

Възлагане на обществен превоз на пътници по междуселищна автобусна линия 

Трявна- Фъревци-Трявна - приложение №2-1 от по утвърденото маршрутно 

разписание от общинската транспортна схема. 

 

Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдено 

маршрутно разписание от областната транспортна схема: 

Маршрутно разписание на автобусната линия Трявна-Габрово-Трявна - Приложение 

№2-2. 

 

Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусна линия Трявна-Вонеща 

вода- Трявна №7101, 7102) от утвърдените маршрутни разписания от междуобластната 

транспортна схема.  

         Сключен договор №106-СДУР-16/01.04.2016 г. 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. 

        Сключен договор №107-СДУР- 16/01.04.2016 г. 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 Манева“ гр. Трявна за срок до 01.04.2021г.,  

       Сключен договор №132-СДУР-21/24.03.2021г. за спешно възлагане на поръчка за 

услуги  по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни 

схеми, съгласно утвърдени маршрутни разписания (обособена позиция № 1) с „МУЛТИ 

ТРАНС“ ЕООД гр. Стара Загора, за срок до 01.04.2022г. 

     Сключен договор №134-СДУР-21/25.03.2021г. за спешно 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 МАНЕВА“ ЕООД гр. Трявна, за срок до 01.04.2022г. 
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           Сключен договор №133-СДУР-21/24.03.2021г. за превоз на деца и ученици до 16 год.с „Еко 

такси“ ЕООД Трявна, за срок до 31.05.2022г. 

           Общият размер на изплатените за 2021 г. от кмета на Община Трявна компенсации и субсидии 

и съответния размер на изплатените на всеки от превозвачите суми е посочен в таблицата, както 

следва: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Компенсации за 
безплатен и по намалени цени превоз 

на: 

  

 № 

 по 
 

ред 

Превозвач 
(наименование, 
седалище и адрес 
на управление) 

Ветерани, 

военноинвалиди, 

военнопострадали, 

деца, 

учащи, 

пенсионери 
               (общо) 

Служителите 
по чл. 19, т. 

7 

Деца и 
ученици до 16 

години 

Субсидии за 

нерентабилни 

автобусни 

линии по 

вътрешноград 

ския и 
междуселищн 
ия транспорт 

(общо 
1 2 3 4 5 6 

1. „Алекс“ ЕООД 
Гр. Габрово, „ул. 
Морава“ № 10, ет. 
7, ап. 20 

1317.6 лв. - -  
9423.63 лв. 

2. ЕТ „М-Транс- 

Даниела 

Манева“ 
Гр. Трявна ул. 
„Украйна“ № 136 

809.78 лв. - -  
22470.68 лв. 

3. „Мулти 

Транс“ЕООД 

Гр.Стара Загора 
Ул.“Стоян 
Михайловски“№ 
14, ап.3 

2555.90 лв. - - 57084.89 лв 

4. „Еко 

такси“ 

ЕООД 
Гр.Трявна 
ул.“Лясков дял“ 
№1 Б 

- - 4699лв. - 

CERTIFIED MAN AGE НС NT SYSTEM 
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