
М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  Ф И Н А Н С И Т Е 
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Проект! 
 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 31.03.2006 Г. ЗА 
УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ 
НА НАМАЛЕНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЦЕНИ ЗА ПЪТУВАНЕ ПО 
АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА 

ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ПЪТНИЦИ 
 

Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 32 от 2006 г., изм. и доп., бр. 29 от 2007 
г., бр. 27 от 2008 г., бр. 51 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г. 
 

§ 1. В чл. 3 след „Наредба № 2 от 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на 
транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки 
автомобили” в скобите накрая се поставя запетая и се добавя „изм. и доп., бр. 44 от 2011 г.” и 
в наименованието думите „и леки автомобили” се заличават. 

 
§ 2. В чл. 7: 
1. В ал. 1 думите „чл. 18 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г.; изм., доп. и 
попр., бр. 30, 48, 98 и 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 
2002 г., бр. 40 от 2003 г., 115 от 2004 г. и бр. 31 и 103 от 2005 г.)” се заменят с „чл. 8г от 
Закона за семейни помощи за деца”. 

2. Ал. 2 се отменя. 
 
§ 3. В чл. 8 в скобите накрая се поставя запетая и се добавя „бр. 16 от 2008 г.” 
 
§ 4. Създава се чл. 9а: 
„Чл. 9а. Децата до 7 навършени години пътуват безплатно и с превозен документ – 

карта за безплатно пътуване по вътрешноградския транспорт и билет с нулева стойност по 
междуселищния автомобилен транспорт, а децата от 7 до 10 навършени години – с 50 на сто 
намаление от цените на билетите за пътуване по междуселищния автомобилен транспорт, в 
съответствие с чл. 1, ал. 2 на Постановление № 66 на Министерския съвет от 1991 г. за 
определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния 
транспорт на някои групи граждани.” 

 
§ 5. Чл. 10 се изменя така: 
„Чл. 10. (1) На децата и учениците, които подлежат на задължителна подготовка или 

задължително обучение в населено място, в което няма детска градина или училище, 
осъществяващи предучилищна подготовка в съответната подготвителна група или обучение 
в съответния клас, се осигурява безплатен транспорт до детска градина или училище в най-
близкото населено място на територията на общината или на съседна община. 

(2) На учениците до 16-годишна възраст в населено място, в което няма училище, се 
осигурява безплатен транспорт до средищно училище в най-близкото населено място на 
територията на общината или на съседна община, когато с това се намалява времето за 
пътуване и/или разходите за тази цел.” 
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§ 6. В чл. 12, ал. 3, т. 2 думите „единния граждански номер на лицето” се заменят с 
„датата на раждане на лицето”. 

 
§ 7. В чл. 14 след думата „общината” се поставя запетая и се добавя „в която живеят, и 

по вътрешноградския транспорт в страната”. 
 
§ 8. В чл. 15а, ал. 2, т. 2 думите „в областния център” се заменят с „на територията на 

съответния административен център на областта, в която се намират. 
 
§ 9. В чл. 16 думите „лицата по чл. 7” се заменят с „многодетните майки”. 
 
§ 10. В чл. 18: 
1. Ал. 1 се изменя така: 
„(1) Безплатните превози на лицата по чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за народната 

просвета, компенсирани по реда на тази наредба, обхващат само междуселищните пътувания 
от тяхното местоживеене до съответното училище или детска градина, които са определени 
със закона, и обратно.” 

2. В ал. 2 след думите „местонахождение на училището” се добавя „и детската 
градина”. 

3. В ал. 3, изречение първо след „Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на 
пътници и товари на територията на Република България (обн., ДВ, бр. 101 от 1999 г.; изм. и 
доп., бр. 50 и 95 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г.; Решение № 219 на Върховния административен 
съд от 2002 г., бр. 8 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 40 и 108 от 2002 г.; Решение № 1043 на 
Върховния административен съд от 2003 г. - бр. 16 от 2003 г.)” в скобите накрая се поставя 
запетая и се добавя „изм., бр. 46 от 2006 г., изм. и доп., бр. 13 от 2011 г.”  

4. В ал. 8, изречение първо след „Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на 
пътници (обн., ДВ, бр. 109 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 50 и 95 от 2000 г., изм., бр. 30 от 2002 
г.; изм., бр. 107 от 2003 г.; бр. 29 и 111 от 2004 г.)” в скобите накрая се поставя запетая и се 
добавя „бр. 23 от 2005 г., изм., бр. 58 от 2005 г., изм., бр. 46 от 2006 г., изм. и доп., бр. 99 от 
2006 г., бр. 103 от 2007 г., бр. 73 от 2011 г.”. 

 
§ 11. В чл. 20 думите „военноинвалидите и военнопострадалите, многодетните майки 

и лицата по чл. 7, ал. 2” се заменят с „военноинвалидите, военнопострадалите и 
многодетните майки”.  

 
§ 12. В чл. 21: 
1. В ал. 1, изречение първо „чл. 10” се заменя с „чл. 6а, 6б и 10”. 
2. Създава се нова ал. 2: 
„(2) Ежегодно в едномесечен срок от обнародването на постановлението на 

Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет за съответната година 
министърът на финансите, министърът на вътрешните работи, министърът на правосъдието и 
председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” утвърждават по общини 
годишни лимити на средствата за компенсиране на безплатните пътувания на лицата по чл. 
6а и 6б, определени на съразмерен принцип в зависимост от броя на лицата и категорията на 
общината. В рамките на утвърдените годишни лимити министърът на финансите разпределя 
компенсациите по тримесечия по общини.” 

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3. 
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така: 
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„(4) Въз основа на списъка по чл. 1 от Постановление № 84 на Министерски съвет от 
2009 г. за приемане на списък на средищните училища в Република България, определяне на 
критерии за включване в списъка на средищните училища и приемане на финансови правила 
за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на 
пътуващите ученици от средищните училища (обн., ДВ, бр. 29 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 51 
от 2009 г.; изм., бр. 79 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2009 г.; изм., бр. 3 от 2010 г., доп., бр. 
12 от 2010 г., изм., бр. 97 от 2010 г., изм. и доп., бр. 60 от 2011 г.) и представена от общините 
информация съгласно приложение № 1 към чл. 31, ал. 2 министърът на образованието, 
младежта и науката утвърждава списък по общини за разпределението на средствата за 
компенсиране на безплатните превози по чл. 10, който се съгласува с министъра на 
финансите.” 

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5. 
6. Създава се нова ал. 6: 
„(6) На общините, които по отчетни данни за предходната година са усвоили под 65 

на сто от първоначално разчетените за годината лимити, не се предоставя трансфер за второ 
тримесечие. В съответствие с § 2, ал. 1, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби, до 
10 юни на текущата година тези общини представят справка по Приложение № 2а за 
полагащите се по условията на наредбата средства за компенсации, установени на база 
фактически издадените абонаментни карти за петте месеца на правоимащите по категории 
пътници. След доказване на потребност от средства, трансферите се предоставят за трето 
тримесечие на текущата година.” 

7. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя както следва: 
„(7) При необходимост след 30 октомври на съответната година на база представените 

от общините справки – Приложение № 1 по чл. 31, ал. 2 и Приложение № 2 по § 2, ал. 1, т. 2 
от преходните и заключителните разпоредби, могат да се извършват взаимно компенсирани 
промени в рамките на определените за годината средства за тази цел, като натрупаните 
излишъци се балансират с недостига на средства по региони.” 

8. Създава се нова ал. 8: 
„(8) Въз основа на представената от общините информация съгласно Приложение  

№ 2 към § 2, ал. 1, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби, размерът на средствата 
за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания на ветераните от войните, 
военноинвалидите и военнопострадалите се преизчислява, както следва: 

1. Определя се средна за страната отчетна цена на абонаментна карта на база 
представената от общините информация за броя и стойността на издадените безплатни и с 
намалени цени превозни документи за 9-те месеца от началото на годината за съответната 
група правоимащи. 

2. Със съответни коефициенти за отделните категории общини средната отчетна цена 
за страната се коригира и се получава средна пределна или призната цена за компенсиране 
по категории общини, при които е установено съществено отклонение от средната цена за 
страната.  

3. С новите цени се преизчислява годишната потребност на всяка община със 
съществени отклонения от средната цена за страната и се формират окончателните годишни 
лимити. При подадена цена под пределната се изплаща размера на заявената.” 
 

§ 13. В чл. 25 след „общината” се добавя „възложител на линията”. 
 
§ 14. В чл. 26, ал. 2 след „приложение № 1 към чл. 6” се поставя запетая и се допълва 

„ал. 1”. 
 
§ 15. Приложение № 3 към чл. 28а, ал. 1 се изменя съгласно приложението. 
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§ 16. В чл. 28б, ал. 2: 
1. В изречение първо думите „министъра на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията, а за служителите в МВР, МП и ДАНС – и” се заличават, а думите 
„работещи на територията им” се заменят с „на които са издадени безплатни карти и”. 

2. В изречение второ думите „областен център” се заменят с „административен 
център на областта, в която се намират”. 

 
§ 17. В чл. 29 думите „лицата по чл. 7” се заменят с „многодетните майки”. 
 
§ 18. В чл. 30: 
1. В ал. 1 след думите „включително докторантите” се поставя запетая и се добавя „на 

децата до 7 навършени години, децата от 7 до 10 навършени години”.  
2. Създава се нова ал. 3: 
„(3) Опис-сметките за издадените карти за безплатно пътуване по вътрешноградския 

транспорт, билетите с нулева стойност по междуселищния транспорт на децата до 7 
навършени години и билетите с 50 на сто намаление на децата от 7 до 10 навършени години, 
се представят в общината възложител на превоза.” 

3. Досегашните ал. 3, 4, 5, 6, 7 и 8 стават съответно ал. 4, 5, 6, 7, 8, и 9. 
  
§ 19. В чл. 30а: 
1. В ал. 1 „чл. 10” се заменя с „чл. 6а, 6б и 10”. 
2. В ал. 4 след „§ 2” се поставя запетая и се добавя „ал. 1, т. 2”. 
3. В ал. 5 след „§ 2” се поставя запетая и се добавя „ал. 1, т. 2” и думите „приложение 

№ 4” се заменят с „приложение № 5”. 
 
§ 20. В чл. 31: 
1. В ал. 1 думите „учениците до 16-годишна възраст” се заменят с „лицата” и след „ал. 

3” се добавя „и 4”.  
2. Ал. 2 се изменя така:  
„(2) Разпределението на годишния и тримесечните лимити се извършва от 

Министерството на образованието, младежта и науката въз основа на списъка на средищните 
училища в Република България по чл. 1 от Постановление № 84 на Министерски съвет от 
2009 г. за приемане на списък на средищните училища в Република България, определяне на 
критерии за включване в списъка на средищните училища и приемане на финансови правила 
за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на 
пътуващите ученици от средищните училища и представена от общините информация за 
необходимите средства за извършваните превози до училищата и детските градини, 
определени в чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за народната просвета, в обобщен вид по образец 
съгласно Приложение № 1. Информацията се представя за всяко тримесечие поотделно, като 
в приложението се посочват данни за учебния период в обхвата на сключените договори за 
превоз и общата стойност за учебния период.” 

3. Ал. 4 се изменя така: 
„(4) При необходимост министърът на образованието, младежта и науката може да 

изисква допълнителна информация относно необходимите средства за безплатните превози 
на лицата по чл. 10.” 

4. В ал. 6 се добавя изречение второ: 
„За предоставената информация по ал. 2 кметът на общината представя декларация по 

образец - приложение № 4.” 
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§ 21. В чл. 32: 
1. В ал. 1 думите „ученици до 16-годишна възраст” се заменят с „лицата по  

чл. 10”; 
2. Ал. 3 се изменя така:  
„(3) Когато при условията на чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за народната просвета 

превозите се извършват до училище или детска градина, осъществяващи предучилищна 
подготовка в съответната подготвителна група или обучение в съответния клас на 
територията на съседна община, организирането им се извършва от общината по 
местонахождение на училището или детската градина и на същата се предоставят средства за 
покриване на разходите от централния бюджет.” 

 
§ 22. В чл. 33, ал. 2 думата „ученици” се заменя с „лицата по чл. 10”. 
 
§ 23. В чл. 34: 
1. В ал. 1, изречение първо думите „ученици до 16-годишна възраст” се заменят с 

„лицата по чл. 10” и думите „по условията на чл. 32” се заличават. 
2. В ал. 2 „чл. 10” се заменя с „чл. 6а, 6б и 10”. 
 
§ 24. В преходните и заключителните разпоредби: 
1. Параграф 2 се изменя така: 
„§ 2. (1) Ежегодно в МТИТС се представят обобщени справки за полагащите се по 

условията на наредбата средства за компенсиране на безплатните и с ценови облекчения 
пътувания, дължими на превозвачите за съответния период от годината по представени опис-
сметки, и предоставените суми от централния бюджет, разпределени по групи правоимащи, 
както следва: 

1. общините, които по отчетни данни от предходната година са усвоили под 65 на 
сто от първоначално разчетените за годината лимити на средствата за 
компенсации, представят до 10 юни справка по образец – приложение № 2а за 
периода 1 януари – 31 май на текущата година; 

2. всички общини в страната, включително тези по т. 1, представят до 15 октомври 
справка по образец - приложение № 2 за периода 1 януари – 30 септември на 
текущата година. 

(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията може да 
изисква допълнителна информация относно разходваните средства за компенсиране на 
безплатните и по намелени цени пътувания. 

(3) При условие, че въз основа на сключените договори на превозвачите са вменени 
задължения за по-големи намаления от нормативно определените, разликата е за сметка на 
бюджетите на общините.  

(4) На общините, които не са подали в срок съответната информация или са подали 
информация с невярно съдържание, се преустановява трансферът на средства.” 

 
2. В параграф 4 думите „пътуванията с ценови облекчения” се заменят с „безплатните 

и по намалени цени пътувания” и думите „с министъра на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията” се заменят с думите „със съответния министър по чл. 21”. 

 
Преходни и заключителни разпоредби 
 
§ 25. Навсякъде в наредбата думите „Наредба № 2 от 2002 г. за условията и реда за 
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утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници 
с автобуси и леки автомобили” се заменят с „Наредба № 2 от 2002 г. за условията и реда за 
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници 
с автобуси”. 

 
§ 26. Наредбата е съгласувана с министъра на транспорта, информационните технологии 

и съобщенията и влиза в сила от 1 януари 2012 г. 
 

 

 

 

 

СИМЕОН ДЯНКОВ 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И 
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ                                                                     
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                                                          Приложение към § 12, т. 4 
 

„Приложение № 1 
към чл. 31, ал. 2 

ОБЩИНА...........................................  
Тел. ....................................................  
Факс ...................................................  

СПРАВКА 
за необходимите средства за безплатен превоз на учениците до 16-годишна възраст и децата по чл. 10 

за учебния период ................. за бюджетната .............. година 
(в левове) 

Вид на 
превоза 

/ Маршрут 

* 
Договор 
в сила 
от/до 

Фирма 
на превозвача 

Вместимост 
на превозното 
средство 
до 22 места 

/над 22 места 

** 
Дължина 

на 
маршрута 

(км) 

Брой 
курсове 
на ден 

(оборотни) 

Дневен 
пробег 

(км) 

Цена 
на км 
общ 
пробег 
(лв.) 

*** 
Цена 
карта/ 
билет 

Брой 
ученици 
и деца 

Цена 
на ден 
(общо) 

Учебни 
дни 

Обща 
стойност 
на учебния 
период 
к.11 x к.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
I.СПЕЦИАЛИЗИРАН 
1....... 
2.......         

- 
 

к.7 x к.8 
  

II.ТРАНСП.СХЕМА 
1....... 
2....... 

  

-  - - - 

  к.9 x к.10 
/19.1**** 

__________ 
к.9 x к.10х2 

  

III.СОБСТВЕН 
1....... 
2....... 

       
-  к.7 x к.8 

  

IV.ЖП ТРАНСПОРТ 
1....... 
2....... 

 
 
 

 
 
 

-  - - - 

 
 

 
 
 

к.9 x к.10/ 
19.1**** 

__________ 
к.9 x к.10х2 

 
 
 

 
 

V.ТАКСИМЕТРОВ 
1....... 
2....... 

  
-  -   - 

 
к.7 x к.8 
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Забележки:   * При превоз със собствен транспорт вместо договор се посочва заповед на кмета или решение на общинския съвет. 
                      ** В колона 5 за превозите по т. I и т. III се посочва цялото разстояние за едно отиване и връщане - оборотен курс, а за превозите 
                      по т. II, IV и V — еднопосочната дължина на маршрута.  
                      *** В случаите, когато с договора е уточнено картите да се издават за по-малък или по-голям от месечен период, в кол. 9 се 
                       посочва месечна цена, редуцирана на съразмерен принцип. 
                      **** Средномесечен брой учебни дни през учебния период. 
 
 
 

         Дата:                                                                       Гл. счетоводител:                                                              Кмет:” 
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Дължими суми на превозвачите за периода 

по представени опис-сметки 
№ 
по 
ред 

Категория граждани 

Предоставе

ни суми от 
Централния 
бюджет до 
30.V......г. 

Брой 
издадени 
абонам. 
карти (ср. 
месечно) 

Обща сума за 
компенсиране 

за 
5-те месеца 

Единична 
цена 

средномесечно 
(к.5 : к.4) : 5 

Разлика 
к.3 - к.5 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Ветерани от войните, 

военноинвалиди и 
военнопострадали 

     

2. Учащи се 
в т.ч.: 
за вътрешноградски превози 
за междуселищни превози 

 
 
x 
x 

    
 
x 
x 

3. 
 
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 т.ч.: 
за вътрешноградски превози 
за междуселищни превози 

 
 
 
 
 
 
x 
x 

    
 
 
 
 
 
x 
x 

4. а/ Деца до 7 навършени 
години, в т.ч.:  
за вътрешноградски превози 
за междуселищни превози 
б/ Деца от 7 до 10 
навършени години за 
междуселищни превози 

 
 
х 
x 
 

    
 
х 
x 

 Общо:      

 
 

 Гл. счетоводител: Кмет:” 

Приложение към § 12, т. 6 
 

„Приложение № 2а 
към § 2, ал. 1, т. 1  

ОБЩИНА................................ 

Тел. ......................................... 

Факс ....................................... 
 

СПРАВКА 
за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания със средства от републиканския 

бюджет за периода 1.I-30.V. ........... г. 
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Приложение към § 12, т. 7 
 

„Приложение № 2 
към § 2, ал. 1, т. 2  

ОБЩИНА............................... 

Тел. ......................................... 

Факс ....................................... 

 
СПРАВКА 

за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания със средства от републиканския 
бюджет за периода 1.I-30.ІХ. ........... г. 

 
Дължими суми на превозвачите за периода 

по представени опис-сметки 
№ 
по 
ред 

Категория граждани 

Предоставе

ни суми от 
Централния 
бюджет до 
30.ІХ......г. 

Брой 
издадени 
абонам. 
карти (ср. 
месечно) 

Обща сума за 
компенсиране 

за 
9-те месеца 

Единична 
цена 

средномесечно 
(к.5 : к.4) : 9 

Разлика 
к.3 - к.5 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Ветерани от войните, 

военноинвалиди и 
военнопострадали 

     

2. Учащи се 
в т.ч.: 
за вътрешноградски превози 
за междуселищни превози 

 
 
x 
x 

    
 
x 
x 

3. 
 
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 т.ч.: 
за вътрешноградски превози 
за междуселищни превози 

 
 
 
 
 
 
x 
x 

    
 
 
 
 
 
x 
x 

4. а/ Деца до 7 навършени 
години, в т.ч.:  
за вътрешноградски превози 
за междуселищни превози 
б/ Деца от 7 до 10 
навършени години за 
междуселищни превози 

 
 
х 
x 
 

    
 
х 
x 

 Общо:      

 
 

 Гл. счетоводител: Кмет:”  
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    Приложение към § 15 
 

„Приложение № 3 
                                                       към чл. 28а, ал. 1  

 
 

ДО 
КМЕТА НА ОБЩИНА 

........................................................ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ 
за изплащане на транспортни разходи 

 
от .............................................................................................., ЕГН ........................................, 
             (име, презиме, фамилия) 
адрес: гр. (с.) ................................................................, община .............................................., 
ул. (ж.к.) ............................................................. № .........., бл. .........., вх. ..........., ап. ............, 
лична карта  №..................................., издадена на ......................... от ................................... 
      
Моля да ми бъдат изплатени като военнопострадал разходите при пътуване с автобусен 

транспорт на основание чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, 
извършено на ..................... по маршрута ..................................................., в размер на ................ 
лева. 

Притежавам Книжка за военнопострадал № ............... по смисъла на чл. 4, точка ............ от 
Закона за военноинвалидите и  военнопострадалите. 

Прилагам следните документи: 
1.  Документ за самоличност (за справка). 
2.  Книжка за военнопострадал (за справка). 
3.  Билети от извършеното пътуване с автобус. 
Известно ми е, че за вписването на неверни данни нося наказателна и гражданска 

отговорност и недобросъвестно получените средства подлежат на връщане с лихвата, 
определена за държавните вземания. 

 
Дата: ..............................                        Подпис: .................................. 
 
Молбата е приета и проверена от ............................................................................................ 
                               (трите имена и длъжност) 
 
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ОПРАВОМОЩЕНО ЛИЦЕ: 
 
Предлагам на  ................................................................................................ 
                            (трите имена на правоимащото лице) 

да бъдат изплатени разходите за транспорт в размер на ...................... на основание чл. 28а, ал. 1 
от Наредба № 2 от 2006 г., издадена от министъра на финансите.  

 
Мотиви при отказ ....................................................................................................................... 
 
 
Дата: ..............................                        Подпис: ............................................................. 
                                                             (име, длъжност)” 
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Приложение към § 19, т. 3 
 

„Приложение № 5 
                                                            към чл. 30а, ал. 5  

                                    
_______________________________________________________________________________ 

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

От....................................................................... 
(име, презиме и фамилия) 

 
Кмет на община .............................................., 

 
област................................................................. 

 
 
Като орган на изпълнителната власт в общината декларирам, че размерът на 

предоставените и разпределените средства за компенсиране на безплатните и по намалени цени 
пътувания със средства от републиканския бюджет за периода 1.І. – 30.ІХ ............. г., съгласно 
справката - Приложение № 2 към § 2, ал. 1, т. 2, е определен в съответствие с изискванията на 
Наредба № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране 
на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, 
предвидени в нормативни актове за определени категории пътници.  

 
 
Дата на подаване:     Декларатор:” 
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Приложение към § 20, т. 4 
 

                                                                „Приложение № 4 
                                                            към чл. 31, ал. 6  

 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

От....................................................................... 
(име, презиме и фамилия) 

 
Кмет на община .............................................., 

 
област................................................................. 

 
 
Като орган на изпълнителната власт в общината декларирам, че размерът на определените 

и заявени средства за IV тримесечие на 2............. г. в размер на ............. лв., за I тримесечие на 
2............. г. в размер на ............. лв. и за II тримесечие на 2............. г. в размер на ............. лв. за 
безплатен превоз на ученици до 16-годишна възраст и деца до училища и детски градини на 
територията на общината, в съответствие с чл. 26 от Закона за народната просвета, е определен 
в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2006 г. за условията и реда за предоставяне на 
средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по 
автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници.  

 
 
Дата на подаване:                                  Декларатор:” 


