
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГРАД ЧИРПАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 
 

От  

Кичка Тонева Петкова 

Кмет на Община Чирпан 

        

Относно: Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни 

линии от Общинската транспортна схема, квота на Община Чирпан. 

 

Уважаема госпожо Председател,  

Уважаеми дами и господа, общински съветници,  

 

 

Във връзка с наличието на фактическо основание – изтичане срока на действието на Договор 

№ 221/ 03.06.2016г. и Договор № 150/27.03.2018г. за обществен превоз на пътници по 

автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема, квота на Община Чирпан и 

съгласно разпоредбата на чл. 16в, ал.1 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на 

транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, 

Общинският съвет възлага превозите по автобусни линии след проведена процедура по Закона 

за концесиите или Закона за обществените поръчки и в съответствие с Регламент  (ЕО) 

№1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно 

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

на регламенти (ЕИО) №1191/96 и (ЕИО) №1107/70 на Съвета (L 315/1 от 3 декември 2007 г.), 

когато възложителят предвижда компенсиране на превозвачите за извършени разходи и/или им 

предоставя изключителни права срещу изпълнението на задължение за обществена услуга. 

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал.2 от Закона за 

автомобилните превози, чл.16в, ал.1 и чл.16д, ал.1 от Наредба №2 за условията и реда за 

утвърждаване на транспортните схеми  и за осъществяване на обществени превози на пътници 

с автобуси, Общински съвет – Чирпан да реши: 

1. Да  се проведе процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществен превоз на пътници 

по утвърдени междуселищни автобусни линии от общинската транспортна схема, квота на 

Община Чирпан, за срок от три години както следва: 

 

1.1 Маршрутно разписание за междуселищна автобусна линия Чирпан – с. Осларка, с 

начални часове на тръгване от АГ Чирпан в 07.00 часа и от АС Осларка в 07.43 часа. 

Изпълнява се в работни дни, целогодишно. 

1.2 Маршрутно разписание за междуселищна автобусна линия Чирпан – с. Осларка, с 

начални часове на тръгване от АГ Чирпан в 13.30 часа и от АС Осларка в 14.10 часа. 

Изпълнява се в работни дни, целогодишно. 

1.3 Маршрутно разписание за междуселищна автобусна линия Чирпан – с. Гита, с начални 

часове на тръгване от АГ Чирпан в 17.00 часа и от АС Гита в 17.30 часа. Изпълнява се в 

ежедневно, целогодишно. 

1.4 Маршрутно разписание за междуселищна автобусна линия Чирпан – с. Зетьово, с 

начални часове на тръгване от АГ Чирпан в 08.00 часа и от АС Зетьово  в 08.21 часа. 

Изпълнява се в петък. 



1.5 Маршрутно разписание за междуселищна автобусна линия Чирпан – с. Зетьово, с 

начални часове на тръгване от АГ Чирпан в 10.45 часа и от АС Зетьово  в 11.10 часа. 

Изпълнява се в петък. 

1.6 Маршрутно разписание за междуселищна автобусна линия Чирпан – с. Зетьово, с 

начални часове на тръгване от АГ Чирпан в 11.30 часа и от АС Зетьово  в 11.55 часа. 

Изпълнява се от понеделник до петък. 

1.7 Маршрутно разписание за междуселищна автобусна линия Чирпан – с. Ценово – с. 

Целина - с. Зетьово, с начални часове на тръгване от АГ Чирпан в 06.20 часа и от АС 

Зетьово  в 06.48 часа. Изпълнява се в работни дни. 

1.8 Маршрутно разписание за междуселищна автобусна линия Чирпан – с. Ценово – с. 

Целина - с. Зетьово, с начални часове на тръгване от АГ Чирпан в 08.10 часа и от АС 

Зетьово  в 08.36 часа. Изпълнява се в петък. 

1.9 Маршрутно разписание за междуселищна автобусна линия Чирпан – с. Зетьово, с 

начални часове на тръгване от АГ Чирпан в 08.10 часа и от АС Зетьово  в 08.30 часа. 

Изпълнява се от понеделник до петък. 

1.10 Маршрутно разписание за междуселищна автобусна линия Чирпан – с. Зетьово – с. 

Златна ливада – с. Целина -  с. Ценово , с начални часове на тръгване от АГ Чирпан в 13.30 

часа и от АС Ценово  в 14.15 часа. Изпълнява се от понеделник до петък. 

1.11 Маршрутно разписание за междуселищна автобусна линия Чирпан – с. Зетьово – с. 

Целина -  с. Ценово , с начални часове на тръгване от АГ Чирпан в 17.10 часа и от АС 

Ценово  в 17.42 часа. Изпълнява се от понеделник до петък. 

1.12 Маршрутно разписание за междуселищна автобусна линия Чирпан – с. Рупките – с. 

Спасово -  с. Изворово – с. Средно градище , с начални часове на тръгване от АГ Чирпан в 

06.00 часа и от АС Средно градище  в 06.46 часа. Изпълнява се от понеделник до петък. 

1.13 Маршрутно разписание за междуселищна автобусна линия Чирпан – с. Рупките – с. 

Спасово -  с. Изворово – с. Средно градище , с начални часове на тръгване от АГ Чирпан в 

14.00 часа и от АС Средно градище  в 14.56 часа. Изпълнява се петък, събота и неделя. 

1.14 Маршрутно разписание за междуселищна автобусна линия Чирпан – с. Рупките – с. 

Спасово -  с. Изворово – с. Средно градище , с начални часове на тръгване от АГ Чирпан в 

17.00 часа и от АС Средно градище  в 17.56 часа. Изпълнява се ежедневно. 

1.15 Маршрутно разписание за междуселищна автобусна линия Чирпан – с. Рупките – с. 

Спасово -  с. Изворово – с. Средно градище , с начални часове на тръгване от АГ Чирпан в 

07.00 часа и от АС Средно градище  в 07.46 часа. Изпълнява се в събота. 

1.16 Маршрутно разписание за междуселищна автобусна линия Чирпан – с. Спасово – с. 

Рупките, с начални часове на тръгване от АГ Чирпан в 08.45 часа и от АС Рупките  в 09.10 

часа. Изпълнява се в петък. 

1.17 Маршрутно разписание за междуселищна автобусна линия Чирпан – с. Рупките – с. 

Спасово, с начални часове на тръгване от АГ Чирпан в 12.30 часа и от АС Спасово  в 12.58 

часа. Изпълнява се в петък. 

1.18 Маршрутно разписание за междуселищна автобусна линия Чирпан – с. Рупките – с. 

Спасово, с начални часове на тръгване от АГ Чирпан в 14.00 часа и от АС Спасово  в 14.24 

часа. Изпълнява се от понеделник до четвъртък. 

1.19 Маршрутно разписание за междуселищна автобусна линия Чирпан – с. Винарово– с. 

Могилово – с. Стоян Заимово – с. Яздач, с начални часове на тръгване от АГ Чирпан в 07.30 

часа и от АС Яздач  в 08.08 часа. Изпълнява се в петък. 

1.20 Маршрутно разписание за междуселищна автобусна линия Чирпан – с. Яздач – с. 

Винарово– с. Могилово – с. Стоян Заимово, с начални часове на тръгване от АГ Чирпан в 

15.00 часа и от АС Стоян Заимово  в 15.38 часа. Изпълнява се в петък. 

1.21 Маршрутно разписание за междуселищна автобусна линия Чирпан – с. Свобода – с. 

Малко Тръново, с начални часове на тръгване от АГ Чирпан в 07.00 часа и от АС Стоян 

Заимово  в 07.24 часа. Изпълнява се от понеделник до петък. 

1.22 Маршрутно разписание за междуселищна автобусна линия Чирпан – с. Свобода – с. 

Малко Тръново, с начални часове на тръгване от АГ Чирпан в 13.00 часа и от АС Стоян 

Заимово  в 13.24 часа. Изпълнява се от понеделник до петък. 

1.23 Градска автобусна линия. 

 



2. Възлага на Кмета на Община Чирпан да организира и проведе процедура по Закона за 

обществените поръчки с посочените в т. 1 маршрутни разписания на настоящото решение 

и сключи договор с определения за изпълнител участник. 

 

 

 

 

 

Вносител:……………………. 

КИЧКА ПЕТКОВА  

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

Съгласувал:…………………. 

ИВАНКА ИВАНОВА 

Юрисконсулт 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


