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ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА 
V I "Д«кл«1 \:У. 1 • - | г .ц 11" к. 

ДО 
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ИИНйСПРСТВО В * ТРАНСПОРТА. 

ИНФОРМАЦИОННИ 1Ь 1»ИСП0ГМ>«.1СЪОЬЩ>-11«Ц1А 

ObJIAC Г 

Oi носно: Указания sa условията и радй М тцн^нггтшмне на cfK'Ocnmima за компенсираме 
стойността па бсшютните и по помамени цепи пътувания и субсидии т вьтрсшпо.'раОски 
пътнически превози и междуселтизш пъншичеат пренот в планински и дру?и райони. 

В съо1ветствие с Постановление К» 324 ма Министерския С1.пет от 30.12.2009 Г. за 
пзпъпяеннего на държавния бюджет на Република България за 2010 г. и във врьзка с 
предстоящата корекции на бюджетните пзанмоогношенни ни общината С централния бюджет за 
че1вьрго тримесечие нл 2010 i.. Ви уведомяваме следното: 

I. Кпмш-нсацнн m l i e i n . i n i H i i i c и по намалени неин пътувания със средства oi 
републиканския бюджет sa периода ат 01.01.2010 г. до 30.04.2010 i. 

В изпълнение на § 2 от преходите и »аклк>чителии разпоредби на Наредба № 2 oi 
Ч|.0*.2006г. на министъра па финансите за условията и реда за предоставяне нл Средства за 
компенсиране па намалените приходи от прилагането на пени ад пмуване по автомобилния 
транспорт, предвидени u нормативни актове за определени категории пътници, общината 
следва ла представи до 15 оклочври в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" 
при МинистерС1Во на транспорта, информационния технологии и съобщенията обобщена 
справка по обратен, съгласно приложение М 2 ад полагащите сс по условията на наредбата 
суми. дължими на превозвачите ад съответни период но представени опис-емсткн. и 
предоставените сучи oi централния бюджет ад 9-те месеца 01 началото на годината, 
разпределени по групи. 

Информираме Пи, че при разпределянето "а средствата ад компенсиране па безплатните 
и по намалени пени пътувания и регулиране на финансовите взаимоотношения с прено шиник-
ще се прилага следния механизъм: 



1. При компенсиране на пътуванията на ветерани от пойните, военноинвалиди и 
военнопострадали и след обобщаване и анализиране па представените данни от общините се 
констатира прилагане на широк периметър от цени на превозните документи, с оглед 
намаляване на необосновано високите пени при някои общини и намаляване влиянието на 
ценовия фактор за общините, работещи при приблизително еднакви условия и е еднакъв брой 
население ше се прилага следната схема: 

11редставеиата от общините информация за броя и стойността па издадените безплатни и 
с намалени цени превозни документи за 9-те месена от началото на годината, съгласно 
разпоредбата на § 2 от Наредба №2/31.03.2006i. се обобщава и на тази основа се преизчислява 
годишната потребност от средства за компенсиране, както следва: 

- Определя се средна за страната отчетна цена на абонаментна карта, на база 
представената Оз общините информация за броя и стойността па издадените безплатни и е 
намалени цени превозни документи за 9-те месеца от началото на година in за съответната група 
правовмащн. 

-Ст.с съответни коефициенти за отделните категории общини средната отчетна йена за 
страната се коригира и се получава средна пределна или призната цена за компенсиране по 
категории общини, при които е установено съществено отклонение oi Средната цена за 
страната. 

- С новите пени се преизчислява годишната потребност на всяка обшина със съществени 
отклонения от средната йена за страната и се формират окончателните годишни лимити. При 
подадена цена под нрелелназа се изплаша размера на заявената. 

Съгласно подадената от общината информация и извършени!е корекции ще бъдат 
определени пови годишни лимити на целевите средства за транспорт, като се отразят 
налагащите се взаимно компенсирани промени в рамките на определените за годината средства 
и натрупаните излишъци се балансират с недостига на средства по pci йони. 

2. При пътуванията на учениците, на студентите редовно обучение, включително 
докторантите, и на лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за 
социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68. ад. 1 - 3 от същия кодекс, подадената 
информация 01 Общините за броя на издадените карти се сравнява е информацията получена от 
Националния осигурителен институт и Министерство на образованието, младежта и науката за 
броя па правоимагаите лица но общини. При установени съществени отклонения, ше бъде 
извършено редуциране на броя им и съответно редуциране на заявената потребност oi 
компенсации за общините за тези категории граждани. 

II. Субсидии \я вътрешноградски пътнически превози if междусе.пийни пътнически 
превози в планински и други райони. 

Съгласно чл.18 от Наредба Хе 3 от 04.04.2005 т. на министъра на финансите за условията 
и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни 
автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони се 
изисква изготвянето и представянето в Изпълни тел на агенция "Автомобилна администрация" 
при Министерство на транспорта, информационните технологии И съобщенията на обобщена 
отчетна информация за финансовите резултати от пътнически превози за деветте месена па 
годината по данни съгласно приложение № 2 към чл. 10 от наредбата. В изпълнение на чл. 16, 
ал. 3. кметът на общината представя декларация по образец - приложение № 3 за необходимите 
средства за субсидиране на превоза на пътнициic по нерентабилни автобусни линии във 
вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони. 

Във връзка с разпределението на средствата за субсидии за 2011 г. следва да 
изпратите попълнени справки по Приложения Л» 4 и 5, заедно с Приложение Л? 2 за 
финансовите резултати и Приложение № 3 - декларации в срок до 25 октомври. 

Мри изготвянето на справката за градския пробег (Приложение № 4). следва да сс има 
предвид, че па субсидиране подлежи само uppfeia по основните градски линии (чл. 7. ал. 1. т. 



I*V от Наредба № 2/15.03.2002 г. на министъра на транспорта и съобщеният). Пе подлежи на 
субсидиране пробега но допълнителните линии (чл. 7. ал. I, г. Г*б" от същата наредба), пробега 
но междуселищнитс линии в чертите на градовете В тези. конто ес поддържат главно поради 
историческия интерес към тях или туристическото им значение. 

11ри попълването па справкпта та междуселищнитс превози (Приложение >Г» 5) да СС има 
Предвид следното: 

1. Всяка община таявява за субсидиране превоти па своята територия В справката се 
посочват само линии, в маршрута на конто има поне елно населено място от общината • 
кандидат та субсидии, коею е с население до 500 жители и е включено в списъка по 
Приложение № 5 към чл. 3. ал. 1 от Наредба № 14 от 2003 г. та определяне на населените места 
в селски и птанннеки райони (ДВ. бр. 35 от 2003 г.) или да е в състава на община, включена в 
списъка по Приложение № 1 от Наредба № 3 от 4 април 2005 г. на Министсрст но на финансите. 

а' На субсидиране по дадена автобусна линия подлежи пробега та участъка от пея, как то 
следва: 

- между на(|-01да.1сченого по маршрута населено място ОТ същата община, отговарящо 
на условието по чл. 4. ал. 1 и общинския ценгър. или 

- межд) юва населено място и най-близкия общински пенгър по маршрута на линията, 
ако сьшото населено МЯСТО няма връзка с центъра на общината, или 

- пробега на територията на ooiuiiHaia. КОГОТО маршр\л»т не прави връзка с общински 
център. 

б/ l ie могат да се предлага! за субсидиране линии, та КОИТО няма сключен договор за 
възлагане на обшествеи превоз със СЪОТВСТННТе превозвачи. Общини, които нямат сключен 
договор по реда на Наредба № 2/15.03.2002 г. но Министерство па транспорта и съобщенията, 
сключват с препотпачнте договор за реда и условията за предоставяне на субсидиите. 

2. На обенднране подлежи пробега за оешуряванс най-много на две транспортни 
връзки ежелневно за населениiе места но чл. 4. ал. I (днсиим по два курса »а от иване и тва УА 
врьшане или 730 чифта курсове шипшнн. 

3. В колона 2 на справката се посочват наименованията на автобусните линии, които се 
предлагат та субсидиране. 

В колона 3 се посочват само имената на населениге мести, които отговарят ни условията 
по чл. 4. ал. I. 

В колони 4 и 5 се посочват данни ie за населените места от колона 3. 
В колона 6 се посочва предлаганият за субсидиране годишен брои транспортни връзки 

(чифта курсове). 
В колона 7 се посочва произведенисю на броя транспортни връзки от колона 6 н 

двупосочна!» дьлжина на подлежащия на субсидиране учаоьк но чл. 4. ал. 1. 
4. 1а всяка посочена в справката автобусна линия се прилага копие oi миршру m o w 

разписание. Маршрутните разписания следва да бъдат но образеца на Приложение N« 1 към 
Наредба № 2/15.03.2002 г.. като задължително се посочва и общата дължина в километри. 
Същите следва да ca с подпис и печат от утвърдилия ги орган. Справки без приложени 
маршрутни ришнеания по горепосочения образец нима да бъдат разглеждани и 
съответните обнишн няма да получат субсидии. 

В случаите когато общината нс с подала в срок исканата информации. ИЛИ ти е е 
невярно съдържание и не оповарн па итискванията пп Наредба .V? 2/2006 i. н Наредба .V; 
3/2005 I . , ше бъде преустановен трансфера на средства от централния бюджет в римКИП
НИ бюджетна!a iидина. 

Кметът на общината носи оиоворност за разпореждането с предоставените 
средства и рамките на определените му е тези наредби правомощия н упражнява контрол 
върху обеми на нюьршеннте услугн н спазването пи финансовата ДИСЦИПЛИНИ на 
превозвачите. 

Наличните при приключване на бюджетната година но сметки на общините 
неусвоени средс1ва от целеви трансфери от иетралнин бюджет, предназначени m 



компенсиране стойности» на нревотитс с ценови облекчения, подлежат нл нълстановиване 
в цсшралнни бюджет, доколко го с нормативен акт или сьс сьотнетни укашннн не е 
ире"inn II'IIK друго. 

Справките следна да щцшШС на алрес София 1000. ул. "I урки" М 5. Изпълнителна 
агенция "Автомобилна администрация"'. 

В придружителното пнемо към справките следва да посочите фамилията и служебния 
телефон на длъжностното лице, което ги е н и отпило. 
За допълнителни пояснения Людмила Хрисюва т ш 930 88 44 (компенсации) и Викюрия 
Цветкова тел. 930 88 07 (субсидии). 

Указанията са публикувани на инюрнет страницата на Министерство на финансите и 
Министерство на фанспорта. информационниге ГСХНОЯОПШ и съобщенията - Игньлшие.тна 
агенция "Автомобилна админиефацня". 

Приложение: ( привки приложениеЛв 2 - компенсации, приложенияЛ« .?, 3. 4 и 5 - субсиОии. 


