
РЕШЕНИЕ № 69 
27.04.2017 год. 

 
Утвърждаване на цени на превозни документи – месечни абонаментни карти, 

издавани от „Общински пътнически транспорт“ ЕООД и компенсирането им от 
местния бюджет 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 2 от Наредба за 

условията и реда за упражняване на правата на собственост на Общината в търговски 
дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански 
дружества, и за сключване на договори за съвместна дейност и във връзка с чл. 70 на 
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 определени категории 
пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни 
автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други 
райони и за издаване на превозни документи за извършване на превози, Общински 
съвет - Габрово РЕШИ: 
 

1. Утвърждава цени на месечни абонаментни карти на „Общински пътнически 
транспорт“ ЕООД за превози по всички вътрешноградски основни линии, както 
следва:  

1.1 За учениците в дневна форма на обучение и студентите редовно обучение, 
включително докторантите 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 на 
Министерството на образованието и науката в размер на 35.99 лева.  

1.2 За лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за 
социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс в 
размер на 41.13 лева.  

1.3 За лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за 
социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс при 
ползване на карта с часово ограничение, валидна от 08:00 часа - в размер на 30.85 
лева.  

1.4 За лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за 
социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс при 
ползване на карта с часово ограничение, валидна в интервала 09:00 – 16:00 часа - в 
размер на 14.39 лева.  

2. Утвърждава цени на месечни абонаментни карти с намаление по-голямо от 
нормативно определеното, издавани от „Общински пътнически транспорт“ ЕООД за 
превози по всички вътрешноградски основни линии, както следва:  

2.1 За учениците в дневна форма на обучение и студентите редовно обучение, 
включително докторантите 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 на 
Министерството на образованието и науката в размер на 20.00 лева.  

2.2 За лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за 
социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс в 
размер на 26.00 лева.  



2.3 За лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за 
социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс при 
ползване на карта с часово ограничение, валидна от 08:00 часа - в размер на 15.00 
лева.  

2.4 За лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за 
социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс при 
ползване на карта с часово ограничение, валидна в интервала 09:00 – 16:00 часа - в 
размер на 13.00 лева. 

3. Определя, за извършените по намалени цени пътувания по т. 2, извън 
разпоредбите на Наредбата 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 определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози 
по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в 
планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на 
превозите, общинска администрация ежемесечно да превежда на превозвача 
компенсации за всяка карта в размер, както следва:  

3.1 За учениците в дневна форма на обучение и студентите редовно обучение, 
включително докторантите 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 на 
Министерството на образованието и науката в размер на 15.99 лева.  

3.2 За лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за 
социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс в 
размер на 15.13 лева.  

3.3 За лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за 
социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс при 
ползване на карта с часово ограничение, валидна от 08:00 часа - в размер на 15.85 
лева.  

3.4 За лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за 
социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс при 
ползване на карта с часово ограничение, валидна в интервала 09:00 – 16:00 часа - в 
размер на 1.39 лева.  

4. Утвърждава лимит на дължимите компенсации по т. 3 за 2017 година в 
размер до 200000 (двеста хиляди) лева. За дължимите компенсации, превозвачът 
ежемесечно да представя в Община Габрово Опис-справка за издадените месечни 
абонаментни карти по видове.  

5. Възлага на кмета на Община Габрово да извърши всички необходими 
действия по актуализиране на договорите с превозвача, съгласно настоящото 
решение.  
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                 /п/ 
           /инж. Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 
 


