
 

 

РЕШЕНИЕ № 22 

08.02.2023 год. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 25 от ЗМСМА, във връзка с Регламент 

(ЕО)1370/2007 г. на Европейския парламент и на Съвета, относно обществените 

услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт, и сключен 

Договор № 1019-ОССД-17/29.12.2017 г. за превоз на пътници, Постановление № 10 от 

25.01.2023 г. на Министерски съвет /МС/ за изменение и допълнение на нормативни 

актове на МС и чл. 73 от АПК, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 

1. За периода на действие на Постановление № 10 от 25.01.2023 г. на 

Министерски съвет – от 01.02.2023 г. до 31.12.2023 г., се прилагат следните цени за 

едномесечни абонаментни карти за пътуване по основните градски линии и 

междуселищни автобусни линии от общинската и областната транспортни схеми и 

съответните намаления, както следва: 

1.1. За основните градски линии: 

- Редовна цена на карта за пътуване по всички линии – 45 лева. 

- Редовна цена на карта за пътуване за една линия – 40 лева. 

1.2. Карта за пътуване по всички линии за учащи /ученици в дневна форма на 

обучение с навършени 10 години и студенти редовно обучение, включително 

докторанти в редовна форма на обучение, учащи в училищата, висшите училища и 

научните организации, включени в Регистъра на средните училища и детските 

градини и в Регистъра на акредитираните висши училища в МОН/ намалена със 70 % 

от редовната цена, със закръгление в полза на потребителите - 13,00 лв.  

1.3. Карта за пътуване по една линия за учащи /ученици в дневна форма на 

обучение с навършени 10 години и студенти редовно обучение, включително 

докторанти в редовна форма на обучение, учащи в училищата, висшите училища и 

научните организации, включени в Регистъра на средните училища и детските 

градини и в Регистъра на акредитираните висши училища в МОН/ намалена със 70 % 

от редовната цена – 12,00 лв. 

1.4. Карта за пътуване по всички линии за пенсионери /лица, получаващи 

пенсия при условията на глава шеста от КСО, навършили възраст по чл. 68, ал. 1-3 от 

същия кодекс/– намалена с 40% от редовната цена – 27 лв. 

1.5. Карта за пътуване по 1 линия за пенсионери /лица, получаващи пенсия при 

условията на глава шеста от КСО, навършили възраст по чл. 68, ал. 1-3 от същия 

кодекс/– намалена с 40% от редовната цена – 24 лв., месечна абонаментна карта от 17 

лв. с часово ограничение от 9,00 до 16,00 ч. – на 10 лв. с часово ограничение от 9,00-

16,00 ч. 

2. За периода на действие на Постановление № 10 от 25.01.2023 г. на 

Министерски съвет – от 01.02.2023 г. до 31.12.2023 г., се прилагат следните цени за 

едномесечни абонаментни карти за пътуване по междуселищни автобусни линии от 

общинската и областна транспортна схема и съответните намаления, както следва: 

 



2.1. За редовна цена на месечна карта по междуселищните автобусни линии от 

общинската и областна транспортна схема се приемат цените на месечни 

абонаментни карти по междуселищния транспорт, определени със Заповед № 

38/27.05.2022 г. на Управител на дружеството, а именно: 

 

Вид абонаментни карта До 10 

км. 

До 20 

км. 

До 30 

км. 

До 40 км. До 50 км. 

Работническа /редовна 

цена/  

47.00 лв.  63.00 лв.  70.00 лв. 125.00 лв. 156.00 лв. 

 

2.2. Месечни абонаментни карти, посочени в т. 2.1., за ученици в дневна форма 

на обучение с навършени 10 години и студенти редовно обучение, включително 

докторанти в редовна форма на обучение, учащи в училищата, висшите училища и 

научните организации, включени в Регистъра на средните училища и детските 

градини и в Регистъра на акредитираните висши училища в МОН намалени със 70%, 

и за лица, получаващи пенсия при условията на глава шеста от КСО, навършили 

възраст по чл. 68, ал. 1-3 от същия кодекс намалени с 40%, а именно: 

 

Вид абонаментни карта До 10 

км. 

До 20 

км. 

До 30 

км. 

До 40 км. До 50 км. 

Ученици в дневна форма 

на обучение с навършени 

10 години и студенти 

редовно обучение, 

включително докторанти 

в редовна форма на 

обучение, учащи в 

училищата, висшите 

училища и научните 

организации, включени в 

Регистъра на средните 

училища и детските 

градини и в Регистъра на 

акредитираните висши 

училища в МОН  

14.10 лв.  18.90 лв.  21.00 лв. 37.50 лв. 46.80 лв. 

Лица, получаващи пенсия 

при условията на глава 

шеста от КСО, 

навършили възраст по чл. 

68, ал. 1-3 от същия 

кодекс 

28.20 лв.  37.80 лв.  42.00 лв. 75.00 лв. 93.60 лв. 

 

 

 

 



3. За периода на действие на Постановление № 10 от 25.01.2023 г. на 

Министерски съвет – от 01.02.2023 г. до 31.12.2023 г. децата до 10 навършени години 

пътуват безплатно и с превозен документ – карта за безплатно пътуване по 

вътрешноградския и билет с нулева стойност по междуселищния автомобилен 

транспорт. 

4. Предложението за приемане на настоящото решение, ведно с мотивите, и 

взетите решения по т. 1 - т. 3 да се оповестят на заинтересованите, като се публикуват 

в изданието на Общински съвет – Габрово „Общински бюлетин“, на интернет 

страниците на Община Габрово и „Общински пътнически транспорт“ ЕООД. 

 

 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: 

           /инж. К. Кунев/ 

 

      ПРОТОКОЛИСТ: 

         /Р. Русева/ 

 


