
ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА 

5090  град  Златарица,  улица “Стефан Попстоянов”  №22  

___________________________________________________________________________      

ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОДИНА   

съгласно чл. 71 от 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 /Наредбата/ 

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/:    
Няма проведени от кмета на общината обществени поръчки или процедури за концесии. 

Обществената услуга за безплатни и по намалени цени пътнически превози с 

автомобилен транспорт е директно възложена на превозвач по утвърдена общинска и областна 

транспортни схеми от квотата на Община Златарица, обособени в пакет за срок от 1 година. 

 

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, т. 2 от Наредбата/: 

1. Сключени договори:  

Договор № ФСД-36-6/31.01.2019 г., със срок на действие от 01.01.2019 г. до 03.04.2019 г.   

Договор № ФСД-36-24/26.03.2019 г., със срок на действие от 04.04.2019 г. до 31.12.2019 

г.    

Договор № ФСД-36-25/26.03.2019 г., със срок на действие от 04.04.2019 г. до 03.04.2020 

г.    

2. Превозвач: „Янтра-транспорт“ АД, ЕИК 814255710, гр. Горна Оряховица, ул. „Иван 

Момчилов“ № 1, притежаващ лиценз № 01168 за извършване на превоз на пътници и 

представляван от Георги Илиев Георгиев.   

3. Вид и обхват на извършваните превози: Извършва се безплатен превоз за неограничен 

брой пътувания по междуселищния автомобилен транспорт за ветераните от войните, за 

военноинвалидите и военнопострадалите и за лицата, получаващи пенсия по условията на глава 

шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1-3 от същия 

кодекс, като обществения превоз е по автобусни линии и разписания по тях, обособени в пакет 

по утвърдени: 

т. 1. Общинска транспортна схема, както следва: 

1. Златарица – Родина – Горско Ново село – Сливовица – Росно – Долно Шивачево – 

Калайджии – Средно село – Резач; 

2. Златарица – Равново – Дедина – Разсоха.  

т. 2. Областна транспортна схема, както следва: 

1. Златарица – Мерданя – Лясковец – Горна Оряховица. 

 

III. Общ размер на изплатените от кмета на общината 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/: 

Общият размер на изплатените от кмета на общината компенсации и субсидии за 

периода от м. януари до м. ноември 2019 г. е в размер на 31 609.75 лева.   

 

 

 

МИХАИЛ ГАНЕВ /п/ 
Кмет на Община Златарица 


