
РЕШЕНИЕ № 50 
30.03.2017 год. 

 
Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдените линии от републиканската 

транспортна схема и по общинските и вътрешноградски линии 
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 5 от Регламент (ЕО) № 
1370/2007 на Европейския парламент и на съвета от 23 октомври 2007 г., Общински 
съвет – Габрово РЕШИ: 
 
 I. Възлага обществен превоз на пътници на „Общински пътнически транспорт“  
ЕООД по утвърдените линии от републиканската транспортна схема и общинските и 
вътрешноградски линии, считано от 01.04.2017 г. за срок до 01.04.2019 г., както 
следва: 

1. линия ”Габрово – Бургас”;  
2. линия “Габрово – Варна”; 
3. линия “Габрово – Варна – Обзор”;  
4. линия “Габрово – Плевен“; 
5. линия № 3 „Бойката – Гачевци”;  
6. линия № 13 „Златари – Трънето”; 
7. линия № 21 „Брънеци – Шиваров мост”; 
8. линия № 27 „Гачевци – Колелото”; 
9. линия № 29 „Шиваров мост – Русевци – Думници”; 
10. линия „Габрово – Балани”; 
11. линия „Габрово – Ясени”;  
12 линия „Габрово – Ясени – Орловци”; 
13 линия „Габрово – Жълтеш”; 
14. линия „Габрово – Дебел дял”. 
II. Възлага на Кмета на Община Габрово да сключи договор за обществен 

превоз на пътници по линиите от т. I с Общински пътнически транспорт“ ЕООД, 
съгласно условията на чл. 16г, ал. 2 от 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. 

III. Задължава Кмета да публикува взетото решение в един местен и един 
национален ежедневен вестник. 

IV. Възлага на Кмета на Община Габрово да внесе анализ на съществуващата 
транспортна схема в срок до 30.06.2017 г. и предложи мерки за увеличаване 
рентабилността на организирания масов транспорт, включително оптимизация на 
маршрутните разписания по нормативно определения ред.  
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                /п/ 
           /инж. Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 


