ПРИЛОЖЕНИЕ NO 9
Бюджет за 2020 г. на дейност „Транспорт"
за разходите за транспорт по групи правоимащи
I. Необходими средства за превоз на лица, получаващи пенсия при условията на
глава VI от КСО, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес на територията на
гр.Варна, в съответствие с решение № 1825-1(44)26.09.2019 г. на Общински съвет - Варна
за изменение на „Наредба за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на
Община Варна", в сила от 20.10.2019 г.
- стойност на карта за всички линии в чертите на града - 40,00 лв., (20% намаление
съгласно ПМС № 66/15.04.1991 г., последно изменено в ДВ бр.51/2015 г.)
- стойност на карта за. !(една) линия в чертите на града - 28,00 лв., (20% намаление
съгласно ПМС № 66/15.04.1991 г., последно изменено в ДВ бр.51/2015 г.)
- средна стойност на карта за крайградска линия - 60,00 лв., (20% отстъпка от 01.03.2004 г.,
съгласно ПМС № 30/06.02.2004 г. за изменение на ПМС № 66/15.04.1991 г.), формирана за 40
пътувания.
Доплащането от страна на Община Варна за една карта е 35 °/о от стойността й.
- 0,35 х 40,00 лв. х 8 00,0 бр. х 12 месеца

=

1 344 000 лв.

- 0,35 х 28,00 лв. х 29 000 бр. х 12 месеца

=

3 410 400 лв.

- 0.35 х 60.00 лв. х

2 700 бр. х 12 месеца

680 400 лв.
5 434 800 лв.

Всичко:

II. Необходими средства за покриване разликата в цената на ученическите карти на
учащите се от с.Тополи;
В съответствие с решение № 1825-1(44)26.09.2019 г. на Общински съвет - Варна за
изменение на „Наредба за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на Община
Варна", в сила от 20.10.2019 г. стойността на ученическа карта за една линия до с.Тополи,
38,00 лв., ( 20% намаление съгласно ПМС № 66/15.04.1991 г., последно изменено в ДВ
бр.51/2015 г.), доплащане за една карта за един месец 23,00 лв.
По списък за учебната 2019 г.- 2020 г.:
35 бр. х 23,00 лв. х 12 м�сеца

=

9 660 лв.

III.Необходими средства за покриване разликата в цената на ученическите карти на
учащите се от с. Константинова.
В съответствие с решение № 1825-1(44)26.09.2019 г. на Общински съвет - Варна за
изменение на „Наредба за реда и условията за пыуване в обществения транспорт на Община
Варна", в сила от 20.10.2019

г. стойността на ученическа карта за една линия до

.,
с.Константинова,

- 51,00 лв., (20% намаление съгласно ПМС № 66/15.04.1991 г., последно

изменено в ДВ 6р.51/2015 г.), доплащане за една карта за един месец 36,00 лв.
По списък за учебната 2019 г.- 2020 г.:
10 бр. х 36,00 лв. х 12 месеца

4 320 лв.

IV, Необходими средства за покриване разликата в цената на ученическите карти на
учащите се от с.Казашко.
В съответствие с решение № 1825-1(44)26.09.2019 г. на Общински съвет - Варна за
изменение на „Наредба за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на Община
Варна", в сила от 20.10.2019 г. стойността на ученическа карта за една линия до с.Казашко,
- 45,00 лв., (20% намаление съгласно ПМС № 66/15.04.1991 г., последно изменено в ДВ
бр.51/2015 г.), доплащане за една карта за един месец 30,00 лв.
По списък за учебната 2019 г.- 2020 г.:
10 бр. х 30,00 лв. х 12 месеца

3 600 лв.

V. Необходими средства за покриване разликата в цената на ученическите карти на
учащите се от с. Звездица.
В съответствие с !решение № 1825-1(44)26.09.2019 г. на Общински съвет - Варна за
изменение на „Наредба за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на Община
Варна", в сила от 20.10.2019 г. стойността на ученическа карта за една линия до с.Звездица,
- 42,00 лв., (20% намаление съгласно ПМС № 66/15.04.1991 г., последно изменено в ДВ
бр.51/2015 г.), доплащане за една карта за един месец 27,00 лв.
По списък за учебната 2019 г.- 2020 г.:
10 бр. х 27 ,00 лв. х 12 месеца

З 240 лв.

VI. Необходими средства за покриване разликата в цената на ученическите карти на
учащите се от с. Каменар.
В съответствие с решение № 1825-1(44)26.09.2019 г. на Общински съвет - Варна за
изменение на „Наредба за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на Община
Варна", в сила от 20.10-12019 г. стойността на ученическа карта за една линия до с.Каменар,
- 42,00 лв., (20% намаление съгласно ПМС № 66/15.04.1991 г., последно изменено в ДВ
бр.51/2015 г.), доплащане за една карта за един месец 27,00 лв.
По списък за учебната 2019 г.- 2020 г.:
10 бр. х 27,00 лв. х 12 месеца

З 240 лв.

VII. Необходими среli'ства за покриване разликата в цената на ученическите карти на
учащите се, живеещи - адресно регистрирани в района на КК "Златни пясъци.

В съответствие с решение № 1825-1(44)26.09.2019 г. на Общински съвет - Варна за
изменение на „Наредба за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на Община
Варна", в сила от 20.10.2019 г. - стойността на ученическа карта за една линия до КК"Златни
пясъци" - 96,00 пв., (20% намаление съгласно ПМС № 66/15.04.1991 г., последно изменено
в ДВ бр.51/2015 г.), доплащане за една карта за един месец 81,00 пв.

=

20 бр. х 81,00 лв. х 12 месеца

19 440 лв.

VIII. Необходими средства за намаление цените на ученически карти:
В съответствие с решение № 1825-1(44)26.09.2019 г. на Общински съвет - Варна за
изменение на „Наредба за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на Община
Варна", в сила от 20.10.2019 г.- стойността на ученическа карта за всички линии
35,00 пв. (30% намаление съгласно ПМС № 66/15.04.1991 г., последно изменено в ДВ
бр.51/2015 г.), доплащане за една карта за един месец 20,00 пв.

=

10 000 бр. х 20,00 лв. х 12 месеца

2 400 000 лв.

IХ.Разходи за превоз на трудноподвижни пица
IX.1. Необходими средства за покриване на фактическите разходи за превоз на
трудноподвижни лица с 3 (три) бр. специализирани микробуси, придобити по проект
,,Интегриран градски транспорт на Варна" - 350 000 лв.
IX.2. Необходими средства за покриване на фактическите разходи за превоз на
трудноподвижни лица с 5 (пет) бр. специализирани микробуси - 650 000 лв.
Х.

Необходими

средства

за

осигуряване

на

абонаментни

карти

за

пътуване

на

преференциални цени за лица над 18 г. , с определена трайно намалена работоспособност от
50 % до 100 % без чужда помощ, за лица над 18 г.

с определена трайно намалена

работоспособност от 91 % до 100 % с чужда помощ, с постоянен или настоящ адрес на
територията на Община Варна, и за техните придружители.
В съответствие с решение № 1825-1(44)26.09.2019 г. на Общински съвет - Варна за
изменение на „Наредба за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на Община
Варна", в сила от 20.10.2019 г., стойността на една карта е:
- за всички вътрешноградски линии - 50,00 лв.
- за крайградска линия - средна стойност - 70,00 лв.
Доплащането от страна на Община Варна за една карта е 35 °/о от стойността й, за
правоимащите лица, и 10 °/о от стойността й за придружителите.
Прогнозен брой правоимащи:
1120 бр. - вътрешноградски и 60 бр. - придружители
100 бр. - крайградски и 20 бр. - придружители

В чертите на града:
1120 бр. х 50,00 лв. х 0,35 х 12 месеца

.,
60 бр. х 50,00 лв. х 0,10 х 12 месеца

=

235 200 лв.

=

3 600 лв.
238 800 лв.

Всичко:
За крайградска линия:
100 бр. х 70,00 лв. х 0,35 х 12 месеца

=

29 400 лв.

20 бр. х 70,00 лв. х 0,10 х 12 месеца

=

1 680 лв.
31 080 лв.

Всичко:

269 880 лв.

Общо градски и крайградски линии
XI.

Необходими

средства

за

осигуряване

на

абонаментни

карти

за

пътуване

на

преференциални цени за лица до 18 г. с определена степен на увреждане от 50 % до 100 %,
с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Варна, и за техните придружители.
В съответствие с решение № 1825-1(44)26.09.2019 г. на Общински съвет - Варна за
изменение на „Наредба за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на Община
Варна", в сила от 20.10.2019 г.,
Община Варна заплаща:
За лица до 18 г. - 50 °/о от редовната тари фа на ед на ка рта за мна линия :
- в градската част стойност на карта за учащи - 35,00 лв. и 50,00 лв. за неучащи.
- средна стойност на карта за крайгр. линия учащи - 54,00 лв. и - 70,00 лв. за неучащи
За придружители - 10 °10 от редовната тари фа на една кар та за една ли ния :
- в градската част стойност на карта - 50,00 лв.
- средна стойност на карта за крайградска линия - 70,00 лв.
Прогнозен брой правоимащи:
В чертите на града : 200 бр., от които 5% са деца до 7 гад. - 10 бр. ; 20% неучащи - 40 бр.
; 75% учащи се - 150 бр.
150 бр. х 35,00 лв. х 0,5,х 12 месеца

=

31 500 лв.

40 бр. х 50,00 лв. х 0,5 х 12 месеца

=

12 000 лв.

200 бр. х 50,00 лв. х 0,10 х 12 месеца

=

12 000 лв. придружители
55 500 лв.

Всичко:
За крайградска линия: 20 бр., от които 20% - неучащи - 4 бр.;
16 бр. х 54,00 лв. х 0,5

J\ 12

80% - учащи се - 16 бр.
5 184 лв.

месеца

4 бр. х 70,00 лв. х 0,5 х 12 месеца

=

1 680 лв.

20 бр. х 70,00 лв. х 0,10 х 12 месеца

=

1 680 лв. придружители

Всичко:
Общо градски и крайградски линии:

8 544 лв.
64 044 лв.

XII„ Необходими средст�а за компенсация към превозвачите за издадени карти през 2019 г.,
разчетени на база утвърдени пара метри по бюджет 2019 г. - 210 000 лв.

НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА ЗА 2020 г.
по §42-14 „Помощи п� решение на Общинс и съвет"
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5 434 800 лв�

II.
III

4 320 лв.

IV.

З 600 лв.

VI.

З 240 .nв.

VII.

19 440 .nв.

З 240 лв„

VIII.

IX.
64 044 лв�

+

XI.

210 000 лв�

XII.

9 422 224 лв.
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