
ОБЯВА 
 

1.Община Стражица, гр. Стражица, ул. “Дончо Узунов” № 5, тел:06161 /43–43, на 
основание Наредба № 2 на Министерство на транспорта и съобщенията от 15.03.2002 г. за 
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени 
превози на пътници с автобуси, Решение № 491/16.05.2014 г., Решения № 505/30.06.2014 г. и 
Решение № 556/10.10.2014 г. на ОбС Стражица и Заповед № 1756/24.10.2014 г. на Кмета на 
Община  Стражица, открива конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по 
автобусни линии и разписания по тях от утвърдена общинска и областна транспортна схема 
от квотата на Община Стражица, за срок от 5 години, съгласно чл. 17, ал.1, т.1 от Наредба № 
2 на Министерство на транспорта и съобщенията. 
 2.Предмет на конкурса – обществен превоз на пътници по автобусни линии и 
разписания по тях от утвърдена общинска и областна транспортна схема от квотата на 
Община Стражица, както следва:1.Стражица–Горна Оряховица и обратно;2.Стражица– 
Велико Търново и обратно;3.Стражица – Балканци–Велико Търново и обратно;4.Стражица –
Добри Дял–Велико Търново и обратно;5. Стражица–Джулюница и обратно;6. Стражица–ЖП 
Гара-Асеново и обратно;7. Стражица–ЖП Гара-Бряговица и обратно;8. Стражица–ЖП Гара-
Ц. Извор–Г. Сеновец–Лозен–Виноград–Сушица-Ц. Извор–ЖП Гара–Стражица;9.Стражица–
ЖП Гара–Ц. Извор–Г.Сеновец–Камен–Нова Върбовка–Лозен–Виноград–Сушица–Ц. Извор–
ЖП Гара–Стражица;10.Стражица–ЖП Гара-Мирово-Ново Градище–Кавлак–Любенци и 
обратно;11.Стражица–ЖПГара–Благоево–Владислав–Балканци–Кесарево-Стражица. 
Разписанията по линиите се изпълняват целогодишно. Необходим брой автобуси: 6 
основни; 2 резервни. 

3.Изисквания към кандидата: До участие в конкурса се допускат само лица, 
отговарящи на условията на чл.2 и чл.25 от Наредба №2 на министерство на транспорта и 
съобщенията от 15.03.2002 г.  

4.Документацията за участие в конкурса се получава в Общинския информационен 
център от гише «Административни услуги по икономически дейности» срещу заплатена на 
касата сума от 255,00 лв. с вкл. ДДС, в срок от 29.10.2014 г.  до 27.11.2014 г. /от 8.00 ч. до 
16.30 ч., вкл./  

5.Място и краен срок за подаване на предложенията: Предложенията за участие в 
конкурса се подават в Общинския информационен център-гише «Административни услуги 
по икономически дейности», в запечатан плик, върху който се отбелязва поредния №, дата и 
час на подаване, в срок от  29.10.2014 г.  до 16.30 ч. на 27.11.2014 г.  

6.Дата, място и час на отваряне на предложенията – 28.11 .2014 г., в залата  на 
Общинска администрация град Стражица, от 11.00 часа. 

За допълнителна информация тел: 06161/43-52  
 
 


