След проведена обществена поръчка с предмет „Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни
разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема” са определени следните
изпълнители за извършване на обществен превоз на пътници за срок до 02.01. 2024г.:
-

За „вътрешноградска автобусна линия №4“ изпълнител е „А – ТУР“ ЕООД ;
За „вътрешноградска автобусна линия №6 ; Търговище – Бряг – Съединение“ изпълнител е „А – ТУР“ ЕООД;
За линиите „Търговище – Драгановец; Търговище – Росина – Кошничари; Търговище – Овчарово“, изпълнител е „А – ТУР“
ЕООД;
За линиите „Търговище – Миладиновци; Търговище – Попово“, изпълнител е „А – ТУР“ ЕООД;
За линиите „Търговище – Ловец – Надарево; Търговище – Певец – Надарево“, изпълнител е „А – ТУР“ ЕООД;
За линиите „Търговище – Пайдушко – Търговище; Тъговище – Пайдушко; Търговище – Твърдинци“, изпълнител е „А – ТУР“
ЕООД;
За линията „Търговище – Омуртаг“, изпълнител е „А – ТУР“ ЕООД;
За линията „Варна – Търговище“, изпълнител е „ОМУРТАГ ТРАНС“ ООД;
За линията „Търговище – Лиляк“, изпълнител е „А – ТУР“ ЕООД;
За „вътрешноградска автобусна линия №3 ; Търговище – Момино“, изпълнител е „А –ТУР“ ЕООД
За „вътрешноградска автобусна линия №10; и вътршноградска автобусна линия №11“, изпълнител е „А- ТУР“ ЕООД;
За „Търговище – Кралево; Търговище – Дългач; Търговище – Буховци“, „Търговище – Ралица – Голямо Соколово“, и
„Търговище – Здравец“, изпълнител е „А – ТУР“ ЕООД
За линията „Търговище – Стража“, изпълнител е ЕТ „АГРИВ – СЕЗГИН БАСРИЕВ“;
В изпълнение на чл.17, ал.1, ал.4, т.2 и чл.20, ал.1 от ЗАКОНА за автомобилните превози. Са настъпилите промени
по автобусни линии „Търговище – Стража“ и „Търговище – Лиляк“.

Съгласно 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
субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни лини във вътрешноградския транспорт и транспорта в
планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите. Пониженията в стойноста на
билетите са както следва:
1.Ветерани от войните, които пътуват безплатно, в съответствие с чл.4, т.4 и 5 от Закона за ветераните от войните;
- С абонаментна карта – по основните градски линии по вътрешноградския транспорт във всички градове в страната и
по автомобилния транспорт по утвърдените транспортни схеми в областта, в която са регистрирани с постоянен адрвс;
- С билет – един път годишно с автомобилен транспорт по направления, по които няма железопътен транспорт –
отиване и връщане по свободно избран маршрут; носителите на „Орден за храброст“ имат право на 3 такива пътувания;
2. военноинвалиди и военнопострадалите по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и
пътуват безплатно, в съответствие с чл.17, ал.1 от същия закон;

военнопострадалите, които

- С абонаментна карта – по основните градски линии по вътрешноградския транспорт във всички градове в страната и
по автомобилния транспорт по утвърдените транспортни схеми в общината, където живеят;
- с билет – два пъти в годината – отиване и връщане по свободно избран маршрут в страната;
3. деца до 7 навършени години, пътуват с карта за безплатно пътуване по вътрешноградския транспорт и с билет с нулева
стойност по междуселищния автомобилен транспорт;
4. деца от 7 до 10 навършени години, пътуват с 50 на сто намаление от цените на билетите по междуселищния автомобилен
транспорт.
5. учениците в дневна форма на обучение и учащи в училищата, включени в Регистъра на средните училища и детските
градини на Министерството на образованието и науката пътуват с минимално намаление на цената на абонаментна карта по
основни градски линии – 30 на сто, а по междуселищни автобусни линии от общинските и областните транспортни схеми – 20
на сто, спрямо определената редовна цена по действащата тарифа на съответния превозвач.
6. лица, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68,
ал. 1- 3 от същия кодекс, които пътуват с минимално намаление на цената на абонаментна карта по основни градски линии и

по междуселищни автобусни линии от общинските и областните транспортни схеми – 20 на сто спрямо определената редовна
цена по действащата тарифа на съответния превозвач.
Карти за вътрешноградския транспорт се издават от един превозвач и важат за всички линии за всички транспортни фирми.
За учащи в Търговище картите се издават от „А – ТУР“ ЕООД,
За пенсионери - от „А – ТУР“ ЕООД; За ветерани и военноинвалиди – от „А – ТУР“ ЕООД. В междуселищния транспорт всеки
превозвач издава отделни карти за обслужваната линия.

