
 

 

 

 

 

 

 

 

Вх.№ ДЗ-29-00-21 
Дата: 12.03.2019 г. 
 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД ВЕТОВО 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
От д-р Мехмед Хасан Мехмед 

Председател на Общински съвет – Ветово 

 

 

чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

 

 

 

ОТНОСНО: Възлагане на обществен превоз на пътници по линия „Ветово-Кривня-Сеново-

Разград“ и обратно. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 На 36-то си редовно заседание, проведено на 30.04.2010 г. Общински съвет – Ветово 

приема Решение № 519 за възлагане на обществен превоз на пътници по междуобщински 

автобусни линии от квотата на Община Ветово, включени в Областната транспортна схема на 

Област Русе, утвърдени от Областен управител на Област Русе, от Общинска транспортна схема 

на Община Ветово и от Републиканска транспортна схема. В т. 2.3 от горецитираното решение, 

като Обект № 16 е одобрена транспортната линия по маршрута „Ветово-Кривня-Сеново-Разград” 

и обратно, както следва: 
„IІ. Определя за провеждане на конкурс за възлагане линии и разписания 

2.3. От Републиканска транспортна схема от квотата на община Ветово, поради изтичане на 

сключен договор следното маршрутно разписание:  

  

ОБЕКТ № 16 ЛИНИЯ „ВЕТОВО-КРИВНЯ-СЕНОВО-РАЗГРАД” И ОБРАТНО  

  

1.Маршрут: Ветово-Разград  

2.Дължина – 35 км.  

3.График на движение Графикът за движение: от Понеделник до Петък включително  

 

Тръгва от Ветово  - 06.00 ч. и 12.30 ч. Пристига в Разград - 07.20 ч. и 13.50 ч.  

  

Тръгва от Разград  - 07.30 ч. и 17.15 ч. Пристига във Ветово - 08.50 ч. и 18.35 ч.  

  

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕТОВО 

7080 гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, тел.: 08161 28-00, 22-53, факс: 08161 28-71 

официален сайт: www.obs-vetovo.eu; e-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg 

http://www.obs-vetovo.eu/


Само в Неделя се изпълняват следните курсове:  

  

Тръгва от Ветово  - 16.30 ч. Пристига в Разград - 17.50 ч.  

  

Тръгва от Разград  - 18.00 ч. Пристига във Ветово - 19.20 ч.  

  

Изпълнява се с всички класове автобуси и автомобили от категория М1.“ 

Въз основа на това е решение е проведена процедура за избор на изпълнител съгласно 

Наредба № 2/13.03.2002 г. на МТС и е сключен договор за възлагане на обществен превоз на 

пътници по маршрута „Ветово-Кривня-Сеново-Разград” и обратно. През месец декември 2018 г. 

на Общински съвет – Ветово стана известно, че превозвачът, който е сключил договор за 

въпросната линия е преустановил нейното изпълнение. Липсата на транспортна свързаност чрез 

обществен превоз на жителите от с. Кривня с общинския център е предпоставка за ограничаването 

на достъпа им до лекарства. Това налага в спешен порядък да бъде възстановено изпълнението на  

обществен превоз на пътници по маршрута „Ветово-Кривня-Сеново-Разград” и обратно, като се 

проведе процедура по избор на изпълнител за Обект № 16 от Решение № 519 по Протокол № 

36/30.04.2010 г. за одобрена транспортната линия по маршрута „Ветово-Кривня-Сеново-Разград” и 

обратно, съгласно действащото законодателство. 

 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Ветово да приеме следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Указва на кмета на Община Ветово да проведе процедура по избор на изпълнител 

за Обект № 16 от Решение № 519 по Протокол № 36/30.04.2010 г. На Общински съвет - Ветово за 

одобрена транспортната линия по маршрута „Ветово-Кривня-Сеново-Разград” и обратно, 

съгласно действащото законодателство. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

Д-р Мехмед Мехмед, /п/ 

Председател на Общински съвет - Ветово 

 


