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 Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
 

 Община Чирпан осигурява обществен превоз на пътници на територията на 

общината чрез девет автобусни линии от Общинската транспортна схема, три 

автобусни линии от Областната транспортна схема, една автобусна линия от 

Републиканската транспортна схема и една градска автобусна линия с общ годишен 

пробег от 207 336 км на територията на Община Чирпан. 

 Съгласно чл. 70 от Наредбата 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 (Обн. - ДВ, бр. 51 от 07.07.2015 г., Изм. и доп., 

ДВ, бр. 53 от 04.07.2017 г.) общината може да компенсира превозвачите за 

извършване на превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии със средства от 

собствените приходи в общинския бюджет. 

 Предлагам на Вашето внимание следния проект за решение: 
  

На основание чл. 70 от Наредбата 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, чл. 17 и чл. 21, ал. 

1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Чирпан 

 

РЕШИ: 
 

Определя субсидия в размер 0,70 лева за един километър пробег по 

следните нерентабилни автобусни линии: 
 

I. Общинска транспортна схема 

1 Автобусна линия Чирпан - Осларка 

2 Автобусна линия Чирпан - Гита 
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3 Автобусна линия Чирпан - Зетьово 

4 Автобусна линия Чирпан - Ценово 

5 Автобусна линия Чирпан - Средно градище 

6 Автобусна линия Чирпан - Рупките 

7 Автобусна линия Чирпан - Стоян Заимово 

8 Автобусна линия Чирпан - Малко Тръново 

9 Автобусна линия Чирпан - Яворово 

 

II. Областна транспортна схема 

1 Автобусна линия Чирпан - Гранит 

2 Автобусна линия Чирпан - Православ 

3 Автобусна линия Чирпан – Стара Загора 

1 

 

III. Републиканска транспортна схема 

Автобусна линия Чирпан - Димитровград 

1 

 

IV. Градска автобусна линия 

Градска автобусна линия 

 

Автобусните линии от Областната и Републиканската транспортна схеми 

се субсидират само за пробега на територията на Община Чирпан. 

Действително изминатият пробег се отчита ежемесечно от превозвачите с 

Отчет за всички автобусни линии. 
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