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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

  

От Иван Стоянов Танев, кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

Относно: Субсидиране на обществения превоз по линиите от утвърдените 

маршрутни разписания на общинската и областна транспортни схеми. 

 

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

През последните години населението живеещо на територията на община Братя 

Даскалови намалява. Намаляването на броя на населението, води и до намаляване на 

пътниците, ползващи автобусен превоз, съответно на приходите, реализирани от 

изпълнителите на линиите от общинската и областната транспорти схеми. В същото време във 

всички населени места на общината, продължава да има граждани, на които следва да бъде 

осигурен достъп до обществен превоз с оглед на жизнените и социалните им нужди.  

Към момента Община Братя Даскалови субсидира превозвачите със средства от 

местните приходи в размер на 0,50 лв. с ДДС за километър пробег, но икономическите 

условия, при които бива осъществяван обществения превоз на територията на община Братя 

Даскалови доведе до занижен интерес от страна на превозвачите, което постави редица 

проблеми, свързани с осигуряване на обществения превоз, особено на този от и за малките 

населени места. В тази връзка е необходимо да бъде взето решение чрез, което да бъдат 

намалени загубите на превозвачите, осъществяващи обществения превоз по линиите от 

общинската и областната транспортни схеми на територията на общината. Предоставянето на 

допълнителни средства от бюджета на Община Братя Даскалови под формата на субсидия, ще 

доведе до осигуряване на по-качествен и сигурен обществен транспорт. Средствата ще се 

предоставят на превозвачите, които спазват нормативно установения ред и правилата за 

извършване на обществен превоз на пътници, предвидени в Закона за автомобилните превози 

и подзаконовите нормативни актове по прилагането му и съобразно фактически 

предоставените транспортни услуги. 

 

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет Братя Даскалови да вземе 

следното  
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РЕШЕНИЕ 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет Братя Даскалови, реши:  

 

1. Определя субсидиране от местните приходи в размер на 0.70 лв. с ДДС за километър 

пробег за обществения превоз по линиите от утвърдените маршрутни разписания на 

общинската и областна транспортни схеми на територията на общината. 

 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 
 

ИВАН ТАНЕВ 

Кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

 

 Съгласувал: 

 Елена Нонева 

 Обслужващ юрист 

 

 

 

 Изготвил: 

 Емил Филипов 

 Заместник-кмет на община Братя Даскалови 
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