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МЕХАНИЗЪМ 
за управление и разпределяне на средствата за субсидии за междуселищни пътнически превози 

от Областната транспортна схема от квотата на община Черноочене 

 

     Чл. 1 Настоящият механизъм е разработен на основание  чл. 57, ал. 1 от 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, Приета с ПМС № 

163 от 29.03.2015 г., обн., ДВ, бр. 51 от 7.07.2015 г., доп. бр. 83 от 25.09.2020 г., в сила от 25.09.2020 

г., изм. и доп. бр. 18 от 04.03.2022 г. 

 

     Чл. 2 Право да получат субсидии за превоз по междуселищни автобусни линии имат всички 

превозвачи, с които Община Черноочене е сключила договор, отговарящи на изискванията на 

Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 

осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена в съответствие на нормите 

на Регламент №1370/2007 г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., относно 

обществените услуги за пътнически превоз за железопътен и автомобилен транспорт. 

 

     Чл. 3 Субсидии за пътнически превози се предоставят на превозвачите до размер, който не 

превишава сумата, съответстваща на нетния финансов ефект от изпълнението на задължение за 

обществени услуги, до размера на утвърдения  Републиканския бюджет и целеви трансфери от 

Централния бюджет.  

 

     Чл. 4  Разпределението на средствата да става съобразно отчитане равнище на следните 

показатели: 

 

     1. Подлежащи на субсидиране пробег – 50 % от определената сума на субсидията – отчита се 

месечния пробег на превозвача. 

     2. Реализирана месечна загуба на километър пробег – 5 % от определената сума на субсидията – 

по представени справки – декларации от превозвачите съгласно приложение 3 към чл. 12, ал. 1 от 

Наредбата. 

     3. Равнище на превозната цена – 5% от определената сума на субсидията – цената определена в 

договора за обществен превоз на пътници. 

     4. Експлоатационни условия – 40 % от определената сума на субсидията, от които : 

 

     - За автобусната линия Кърджали – Безводно – 47,5 % 

     - За автобусната линия Кърджали – Яворово – 2,5 % 

     - За автобусната линия Кърджали – Лясково – 2,5 % 

     - За автобусната линия Кърджали – Минзухар – 23,75 % 

     - За автобусната линия Кърджали – Дядовско – 23,75 % 

 

     5.  При  неизпълнение на автобусните линии, средствата да бъдат разпределени на линиите които 

се изпълняват. 
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     6. В съответствие с приетия механизъм Кмета на общината, чрез Постоянната комисия по 

обществен транспорт и безопасност на движението да определя размера на полагащата се за месеца 

субсидия на база ежемесечно представена от превозвачите до 7– мо число на месеца, след отчетения 

период, справки за финансовите резултати от дейността по автобусен транспорт, съгласно 

приложение 3 към чл. 12, ал. 1 от Наредбата и справки заверени от кметовете на населени места, 

които са краен пункт на разписанието. 

     7. За упражняване на контрол, както и в случаите, когато възприетия механизъм налага това, 

Кмета на общината може да изисква допълнителна информация от превозвачите, въз основа на която 

е изготвен отчета за финансови резултати. 

     8. Настоящия механизъм влиза в сила от датата на приемането му. 

 

 

Изготвил екип:  

 

Директор дирекция „ОА“ Неджатин Салим - …….. 

 

Главен счетоводител Севинч Мехмед - ……….. 

 

Специалист „Управление при ОМП“ - ………. 
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