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ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2022 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.  

 

I.Проведени от кмета на общината обществени поръчки или процедури за 

концесии, чрез които са възложени обществени услуги за безплатни и по 

намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт /чл. 71, т.1 от 

Наредбата/: 

 

1. На 22.02.2022г. – открита процедура по ЗОП по две обособени позиции: 

 

 Oбособена позиция № 1  

A. Градски автобусни линии  

автобусна линия № 1 гр. Трявна кв. Стояновци - кв. Димиев хан / спирка Черпи вир / - кв. 

Стояновци  

автобусна линия № 2 гр. Плачковци спирка „Стадиона“ - кв. Стоевци - гр. Плачковци спирка 

„Стадиона“  

Б. Междуселищни автобусни линии 

гр.Трявна - с.Станчов хан-Трявна; гр. Трявна - гр.Плачковци спирка „Стадиона“ - гр. Трявна; 

гр.Трявна - с.Белица - сп.Мечевци - гр.Трявна; гр.Плачковци - с. Радевци - гр.Плачковци“; 

гр.Трявна - кв.Димиев хан /Спирка Черпи вир/ - гр.Плачковци - кв.Димиев хан /Спирка 

Черпи вир/ ; гр.Трявна – гр.Габрово – гр.Трявна; гр.Трявна-с. Райнушковци – с. Вонеща вода 

– гр.Трявна 

 

 Обособена позиция № 2  

автобусна линия Трявна- Фъревци-Трявна; Трявна-Габрово-Трявна; Трявна-Вонеща вода- 

Трявна 

Сключен договор по обособена позиция 2 и  без избор на изпълнител по обособена позиция 1 

 

2. На 01.07.2022г. – процедура договаряне без предварително обявление по обособена 

позиция 1 от обществената поръчка описана в т. 1, която е прекратена, поради 

несъответствие на изискуемите документи на единствения участник, подал документи за 

участие в процедурата.  
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3. На 08.09.2022г. процедура договаряне без предварително обявление по обособена позиция 

1 от обществената поръчка, описана в т.1,която е прекратена поради липса на оферти.  

4. На 07.11.2022г. – процедура договаряне без предварително обявление по обособена 

позиция 1 от т.1, на която е избран изпълнител с решение от 18.01.2023г., но без сключен 

договор.  

 
II.Сключени договори за извършване на обществени услуги за безплатни и 

по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт, с 

посочване на съответните превозвачи, вида и обхвата на извършваните от 

тях превози. /чл.71,т2 от Наредбата/:  

 
2.1.Сключен договор №115-СДУР-22/28.03.2022г. за спешно възлагане на поръчка за 

услуги  по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни 

схеми, съгласно утвърдени маршрутни разписания с „МУЛТИ ТРАНС“ ЕООД гр. Стара 

Загора, за срок до 28.09.2022г. или до избор на изпълнител, с предмет на договор. 

 Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии, утвърдени от 

общинската транспортна схема: 

 

А. Градски автобусни линии: 

Градска автобусна линия № 1 гр. Трявна кв. Стояновци - кв. Димиев хан / спирка Черпи 

вир / - кв. Стояновци  

Градска автобусна линия № 2 гр. Плачковци спирка „Стадиона“ - кв. Стоевци - гр. 

Плачковци спирка „Стадиона“  

 

Б.  Междуселищни автобусни линии: 

гр.Трявна-с.Станчов хан-гр.Трявна  

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

гр.Трявна-с.Белица-сп.Мечевци-гр.Трявна  

гр.Плачковци - с. Радевци- гр.Плачковци 

гр.Трявна - кв.Димиев хан /Спирка Черпи вир/ - гр.Плачковци - кв.Димиев хан 

/Спирка Черпи вир/  

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

Трявна от утвърдено маршрутно разписание от областната транспортна схема. 

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

утвърдено маршрутно разписание от междуобластната транспортна схема. 

2.2.Сключен договор №278-СДУР-22/28.09.2022г. за спешно възлагане на поръчка за 

услуги  по автобусни линии от общинската, областната и междуобластната транспортни 

схеми, съгласно утвърдени маршрутни разписания с „МУЛТИ ТРАНС“ ЕООД гр. Стара 

Загора, за срок не по-късно от 6 месеца т.е до 31.03.2023г. или до сключването на договор 

с изпълнител по реда на ЗОП за автобусни линии по т. 2.1 от информацията  
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2.3.Сключен договор №114-СДУР-22/28.03.2022г. за спешно възлагане на поръчка за услуги 

по автобусни линии от общинската, областната и междуобластната транспортни схеми, 

съгласно утвърдени маршрутни разписания с ЕТ „М-ТРАНС-ДАНИЕЛА МАНЕВА“ 

ЕООД гр. Трявна, за срок не по-късно от шест месеца или до сключването на договор с 
изпълнител по реда на ЗОП. 

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

Фъревци-Трявна  

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

от утвърдено маршрутно разписание от областната транспортна схема  /по обособена 

позиция 2 по т.2.4  

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

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

транспортна схема.    

 

 

2.4.Сключен договор №164-СДУР-22/27.05.2022г. за възлагане на обществена поръчка за 

услуги по автобусни линии от общинската, областната и междуобластната транспортни 

схеми, съгласно утвърдени маршрутни разписания (обособена позиция № 2)  с ЕТ „М-

ТРАНС-ДАНИЕЛА МАНЕВА“ ЕООД гр. Трявна, за срок 60 /шестдесет/ месеца за 
автобусни линии по т. 2.3 от информацията. 

 

2.5.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. 

2.6.Сключен договор №272-СДУР-21.09.2022г. за превоз на деца и ученици до 16 год.с „Еко 

такси“ ЕООД Трявна, за срок до 30.06.2023г. 

 

 

III.Общият размер на изплатените от кмета на Община Трявна 
компенсации и субсидии и съответния размер на изплатените на всеки от 
превозвачите суми, както и обема на предоставените им други права, ако 
има такива /чл. 71, т.3 от Наредбата/: 

1. Общ размер субсидии и компенсации: 

1.1 Субсидии вътрешноградски превози  -                                                     27 401 лв. 

1.2 Субсидии за междуселищни превози  -                                                     69 472 лв. 

1.3 Допълнителни средства по несубсидирани линии извън тези  

по § 4. ал. 1 от заключителните разпоредби от закона за  

автомобилните превози –                                                                                  32 067 лв. 

1.4 Компенсации за превоз на ученици и пенсионери -                                9 407. 99 лв. 

1.5 Компенсации за деца и ученици до 16г. –                                               8 847.54 лв. 
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Общият размер на изплатените за 2022 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: 

  

 

№ 

 

п

о 

р
е
д 

Превозвач 
(наименование, 
седалище и адрес на 
управление) 

Ветерани, 

Военноинва-

лиди, 

военно 

пострадали, 

деца, 

учащи, 

пенсионери 
(общо) 

Служи-
телите по 
чл. 19, т. 

7 

Деца и ученици до 
16 години 

Субсидии за 

нерентабилни 

автобусни линии по 

вътрешноградския и 
междуселищния 

транспорт, 
включително  и 
допълнителни 

средства за 
несубсидираните 
автобусни линии 

/извън тези по 
наредбата/ 

1
. 

ЕТ „М-Транс- 

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

2 400.34 лв. - -  

14 637.35 лв. 

/по междуселищния 

транспорт/ 

2
. 

„Мулти 

Транс“ЕООД 

Гр.Стара Загора 

ул.“Стоян 

Михайловски“№ 14 

7 007.65 лв. - - 

 

 

 

114 302.65 лв 
(27 401 лв - 
вътрешноградски; 
54 834.65 лв – 
междуселищен;  
32 067 лв – 
допълнителни 
средства за 
несубсидирани 
автобусни линии) 

3
. 

„Еко такси“ 

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

- - 
8 847.54 лв 

 

- 


