
 

Проект 

 

Н А Р Е Д Б А  

За изменение и допълнение 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 

(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.,  бр. 2  от 2012 г.,  изм., бр. 9 от 2012 г.) 

 

 

§ 1.В глава трета се създават  чл. 17а и 17б: 

„Чл. 17а. (1) Децата до 7 навършени години пътуват в обществения градски транспорт в 
странатас издадена карта за безплатно пътуване по образец, утвърден със заповед на 
министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 

(2) Картите по ал. 1 са поименни, без снимка. Те се издават срещу представено копие от 
акт за раждане и документ за самоличност на родителя, удостоверяващи възрастта на 
детето и неговия адрес. 

(3) Картите по ал. 1 се издават както следва:  

1. за населените места, в които има организиран градски транспорт - от дружеството, 
осъществяващо транспортното обслужване на населението в общината, където живее 
лицето, а в случаите, когато тя се обслужва от повече дружества - от превозвача с 
преобладаващ дял от общия обем на превозите, измерен в действителен общ пробег; 

2. за населените места, в които няма организиран градски транспорт - от дружеството, 
осъществяващо превозите на територията на най-близката община, в която има такъв. 

 (4) Картата се издава през цялата година със срок на валидност една година от датата 
на издаването й, а когато детето навършва 7 години през този период – до датата на 
навършване на годините. Загубена или унищожена карта може да се замени еднократно 
в течение на годината с дубликат. 

(5) Дружеството, издаващо картите, води специален регистър за издадените 
абонаментни карти, съдържащ имената и датата на раждане на детето, номера на акта за 
раждане, общината по местоживеене, датата и номера на издадената карта и подпис на 



родител (настойник), който се полага в регистъра при получаване на абонаментната 
карта. 

Чл. 17б. (1) Лицата по чл. 9а пътуват по междуселищния автомобилен транспорт в 
страната с билети издадени от фискални устройства по реда на Наредба № Н-18 от 2006 
г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални 
устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.,  доп., бр. 7 от 2007 г., изм., бр. 79 от 2007 г., 
изм. и доп., бр. 77 от 2009 г.,  бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27 и 54 от 
2012 г., доп., бр. 78 от 2012 г.). Билетите се издават срещу представяне на копие от акт 
за раждане за децата до 7 навършени години и ученическа карта за децата от 7 до 10 
навършени години. 

(2) Билетите по ал. 1 съдържат най-малко следните реквизити: 

а) наименование и адрес на превозвача съгласно лиценза за извършване на обществен 
превоз на пътници; 

б) надпис "Билет за пътуване"; 

в) номер на билета; 

г) превозна цена (цифром и словом); 

д) маршрут; 

е) отстъпка от превозната цена; 

ж) датата на пътуване и часа на тръгване; 

з) номер на мястото на пътника. 

(3) Отстъпката от превозната цена по ал. 2 за децата до 7 навършени години е 100 на 
сто, а за децата от 7 до 10 навършени години е 50 на сто.“ 

 

§ 2. В чл. 30, ал. 5-8 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“. 

§ 3. Създава се нов чл. 30а: 

„Чл. 30а. (1) Средствата в централния бюджет за компенсиране на безплатните 
пътувания на децата до 7 навършени години по общини, се разпределят на съразмерен 
принцип в зависимост от категорията на общината и броя на децата според настоящия 
им адрес, по информация предоставена от Главна дирекция „Гражданска регистрация и 
административно обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството. 

(2) За компенсиране стойността на издадените абонаментни карти за вътрешноградски 
превоз на децата до 7 навършени години, общините ежемесечно обобщават следната 
информация: 



1. опис-сметка за броя и стойността на издадените карти; 

2. справка за извършения през отчетния период пробег от всички превозвачи, 
осъществяващи вътрешноградски превози в случаите по чл. 11, ал. 1.  

(3) Общините в 7-дневен срок от получаването на информацията по ал.2  разпределят 
на превозвачите, осъществяващи транспортното обслужване в общината, включително 
на тези, с които нямат сключен договор, предоставените от централния бюджет 
средства. 

(4) Когато обслужването се осъществява от двама и повече превозвачи, сумите се 
разпределят съразмерно на извършения от тях действителен пробег, след отчисляване 
на три на сто от сумата за дружеството, издало абонаментните карти, или по писмено 
споразумение между тях за разпределение средствата след представяне на екземпляр от 
него в общината. При съществени различия в пътниковместимостта на превозните 
средства по преценка на общината полагащите се компенсации могат да се разпределят 
на база "приведен пробег“ по реда на чл. 27, ал. 2. 

§ 4. Създава се чл. 30б: 

„Чл. 30б. (1) За компенсиране стойността на издадените билети със 100 на сто отстъпка 
от превозната цена за пътуване на децата до 7 навършени години по междуселищния 
транспорт, общината-възложител на превоза ежемесечно следва да обобщава следната 
информация: 

1. опис-сметки за броя на издадените билети и дължината на маршрута за всеки 
издаден билет; 

2. справка за извършения през отчетния период пробег от всички превозвачи, 
осъществяващи междуселищни превози възложени от общината; 

Средствата се разпределят съразмерно на дела на изминатите от превозвачите 
действителни пътникокилометри. За целта пътникокилометрите изминати от даден 
превозвач са равни на общата дължина на маршрутите за които са издадени билети на 
децата до 7 години. 

(2) За компенсиране стойността на издадените билети с 50 на сто отстъпка от 
превозната цена за пътуване на децата от 7 до 10 навършени години по междуселищния 
транспорт, общината-възложител на превоза ежемесечно следва да обобщава опис-
сметки за броя и стойността след отстъпката от превозната цена на издадените от 
превозвачите билети. 

(3) Към опис-сметките за съответния месец за броя и стойността на издадените билети с 
отстъпка по тази наредба, превозвачът прилага: 
- издадените дубликати на билета за пътуване; или  
-отпечатани копия на билетите за пътуване от контролната лента на електронен 
носител,  



Издадени по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на 
продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. 

§ 5. Досегашният чл. 30а става чл. 30в. 

§ 6. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2, изречение първо след думите „въз основа на“ се добавя „ нормативи за цена 
на километър общ пробег, определени от министъра на образованието, младежта и 
науката“ и се поставя запетая. 

2. В ал. 5, изречение първо думите „в наредбата“ се заменят с „от министъра на 
образованието, младежта и науката нормативи съгласно ал. 2“. 

§ 7. В чл. 32 ал. 1 и 2 се изменят така: 

„(1) Полагащите се средства за финансиране на безплатните превози на лицата по чл. 
10 се предоставят на общините тримесечно по СЕБРА до 15 февруари на първото 
тримесечие и в началото на второто тримесечие, а за четвъртото тримесечие - след 
обобщаване на информацията по приложение № 1, като се включва лимитът за месеца, 
през който са изплатени. Превозите се финансират със средства от централния бюджет 
до размера, определен в закона за държавния бюджет за съответната година 

(2) Когато превозите на лицата по чл. 10 се извършват със специализиран превоз или 
със собствен превоз, общият пробег включва пробега по разписание и до 20 на сто от 
пробега по разписание.“ 

 

 

Заключителни разпоредби 

§ 8. Издадените по досегашния ред абонаментни карти на децата до 7 навършени 
години за вътрешноградски превози важат до изтичане на срока им. 

§ 9. Наредбата е съгласувана с министъра на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията. 


