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МЕХАНИЗЪМ 

за управление и разпределяне на средствата за субсидии за 

междуселищни пътнически превози от Областна транспортна схема 

от квотата на Община Брацигово 

 

Чл. 1 Настоящият механизъм е разработен на основание чл.57, ал.1 от Наредба 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 постановление № 163 от 

29.06.2015г. на Министерски съвет /обн. ДВ бр.51 от 07.07.2015г./. 

 

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

всички превозвачи, с които Община Брацигово е сключила договори, отговарящи на 

изискванията на Регламент № 1370/2007г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 

октомври 2007г., относно обществените услуги за пътнически превоз за железопътен и 

автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/1969 и (ЕИО) № 

1107/1970 на Съвета. 

 

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 бюджет. 

 

Чл. 4 Разпределянето на средствата да става съобразно отчитане равнището на 

следните показатели: 

(1) Средствата за субсидиране се разпределят, съгласно реализираната месечна загуба, 

но в рамките на отпуснатата от централния бюджет сума. Загубите се доказват по 

предоставени от превозвачите ежемесечни справки за финансовите резултати от 

превозната дейност по автобусен транспорт, съгласно приложение № 3 към чл.12, ал.1 

от Наредбата.  

(2) Средствата се разпределят съобразно участие на всеки от превозващите на база 

изминат пробег по Областна транспортна схема от квотата на община Брацигово. 

 

Чл. 5 При констатирано неизпълнение на задължението по договорите за обществен 

превоз на пътници на превозвачите се налагат санкции, съгласно клаузите по 

договорите. 

 

Чл. 6 Разпоредбата на чл.5 не се прилага при лоши метеорологични условия – обилен 

снеговалеж, поледица, гъста мъгла, при отклонение на превозните средства по 

разпореждане на държавните органи и непредвидени обстоятелства. 

 

Чл. 7 За предоставяне на субсидии е необходимо превозвачите да предоставят до 7-мо 

число на месеца, следващ отчетния период, справка за финансовите резултати от 
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дейността по автобусен транспорт, съгласно Приложение № 3 към чл.12, ал.1 от 

Наредбата, които да съдържат обобщена информация за периода от начало на годината 

до края на изминалия месец с натрупване. 

 

Чл. 8 На превозвачите, които не са изпълнили изискванията по чл.7 от настоящия 

механизъм не се начисляват и предоставят субсидии. 

 

Чл. 9 Средствата за субсидии, полагащи се на превозвачи, неизправни по чл.5 и чл.7 от 

настоящия механизъм се начисляват и изплащат на изправните превозвачи, 

порпорционално на дяловото им участие в превозите. 

 

 

 

 

 

Настоящият механизъм влиза в сила от датата на приемането му и е неразделна част от 

Решение № 245 на Общински съвет Брацигово по Протокол №20 от 29.01.2021 г. 
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