
ПРИЛОЖЕНИЕ NO 9 

Бюш"ет за 2021 r . .JJJU:Joйнocт „Транспорт" 

lliLJ)83XOJ;\ИTC за транспоQLI!О гр_упи правоимаuJ!1 

I. Необходими средства за превоз на лица, получаващи пенсия при условията на глава VI

от КСО, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес 1,1а територията на гр.Варна,

в сьответствие с приетата с ре111ение 1�!' 433·2/10/16.12.2020 1. на Общински съвет ·

L,арна „Наредба за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на Община

Варна", в сила от 02.0J„2021 г.

стойност на карта за всички nинии 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 l(една) линия в чертите на грсща - 28,00 лв., (20% намаление

съгласно ПМС № 66/15.04.1991 г., последно изменено в ДВ бр.51/2015 г.);

- средна стойност на 1<арта за крайградска линия - 60,00 лв., (20% отстъпка от 01.03.2004 г.,

съгласно П1"1С № 30/06.02.2004 г. за изме11ение на ПМС № 56/15.04.1991 г.), фор,�ирана за 40

пътувания. 

Доплащането от сrрана на Община Варна за една 1<арта е 35% от стойността й. 

- 0,35 х 40,00 лв. х 8 000 бр. х 12 месеца = 1 344 000 лr,. 

- 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 70Q.JjJJ. х 12 мecejja 680 400 лв. 

.Всичt(О: ------·--·---- 5 434 800 JlB, 

П. Необходими средства за покриване разликата в цената на ученическите карти на 

учащите се от с.Топо11и.

13 съответствие с приетата с решение № 433-2/HJ/16.12.2020 г. на Общински съвет -· 

l,арна „Наредба за реда и условията за пътуване е обществения транспорт на Община Варна", 

G си1п, от 02„ 01.2.02:1 г., стой1юспа на ученическа карта за една линия до с.Тополи, 

38,00 тз., (20% намаление съгласно ПМС № 66/15.0�.1991 г., последно изменено FJ ДВ 

бр.51/2015 г.), доплащ,111е за една карта за един месец 23,00 лв. 

По списък за учебната 2020 г.- 2021 г.: 

ЗS бр. х 23,00 ЛFJ. х 12 месеца = 9 ббО ЛFJ. 

IП.liеобходими средства за покриване разликата в цената на ученичес1<ите карти на 

учащите се от с. l(онстантиново. 

Ь сьсннl··1сr·н1,1с·. с 11рие·rс!'1с:1 с рt·�шt::нис r·��: iJ33-/../1CJ/1б.1.2.202.0 ,-. нi:i О6щинс1<k1 съвет � 

[\af"JHa ,J-!c11:.ieд6c:1 за реда и усло1J1-1ятё1 з,з 1л;тувс111е t, 06щес·:·r·,(!1Н1я трс111спо1л на 061J\Иi1a Еарна", 



11 сит, от 02.01.2021 г., стойността на ученическа 1<арта за една линия до с.l<онстантиново, 

- 51, 00 лв., (20% намаление сьгласно ПМС № 66/15.04.1991 г., последно изменено в ДВ

бр.51/2015 г.), доплащане за една карта за един месец 36,00 1ш. 

По списък за учебната 2020 г.- 2021 г · 

10 бр; х 36,00 лв. х 12 месеца 4 320 1111, 

IV. Необходими средства за покриване разликата в цената на ученичес1<ите карти на

учащ1;те се от с.Казашко. 

В съответствие с прис,тша с решение № 433-2/10/16.12.2020 г. на О61цински съвет -

Варна „ Наредба за реда и условията за пътуване в 061.цествения транспорт на Община 13арна", 

в сила от 02.0J..202:1 r., 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 2020 г.- 2021 г.: 

10 бр. х 30,00 лв. х 12 месеца = 3 600 лв. 

V. Необходими средства за покр1;ване разликата в цената на ученическите карти на

учащите се от с. Звездица. 

В съответствие с приелпа с решенне N? t.133-·2/10/:1.6.J2,2020 г. на 061..цински съвет ··

Варна „ Н аред,ба за реда и ус.110L1ия·1а за пътуване в оGществения транспорт на Община Варна", 

в сила от 02.01.2021. r., стойността на ученическа 1<арта за една линия до с.Звездица, 

42,00 11в., (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,ОО лs. 

По списък за учебната 2020 г.- 2021 г.: 

10 бр. х 27,00 лв. х 12 месеца 3 240 лв. 

VI. Необходими средства за покриване разликата в цената на ученическите карти на

учащите се от с. Каменар. 

В съответствие с приетата с решение № 433-2/1 0/16. 12.2020 г. на Общ11нсю1 съвс,т -

Варна „Наредба за реда и условията за пътуване в обt.цествения транспорт на Общ1;на 13арна", 

" сила от 02.01„2021 r., 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 2020 г.- 2021 г.: 

10 бр. х 27,00 лв. х 12 месеца = 3 240 лв. 



VII. Нсобходиии <;рсдства за покриване раэликата в це11атi1 11а уче1·1ичес1<ите карти на

учащите се, живеещи - адресно регистрирани в района на 1<1( "Златни пясъци".

13 съответствие с приетата с решение № 433··2/10/16.12.2020 г. на Общинс1(и съf'н',т ··· 

Варна 11Наредба за реда и условията за пътуване в обществения ·транспорт на Об1цина Вс:1рна" 1 

в смпа от 02.01 .. 2021 1·., стойността на ученическа l(clpтa за една линия до l<l<"Златни 

пясъци" - 96,00 тз., (20% Намаление съгласно ПМС № 66/15.04.1991 г., последно изменено 

в ДВ бр.51/2015 г.), доплащане за една карта за един 1,�есец 81,00 ,ш. 

10 бр. х 81,00 лв. х 12 месеца = 9 720 лв. 

VIII. Необходими средства за намаление цените на ученически карти:

В с�.,ответс:твие с пр1;ел1тс1 с ре11.1ение N° 433··2/10/16.12.2020 г. нг Общv�нски съвет-··

Варна „Наредба за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на Община Варна", 

в сипа от 02.01.2021 г., стойността на ученическа 1<арта за всички линии 35,00 пв. (30% 

намаление сьгласно ПМС № 66/1.5.04.1991. 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 

Необходн1"1и средства за 1IО1<Рива11е на фактичес1<ите разходи за превоз 11а 

трудноподвижни лица с 8 (oce1,i) бр. специализирани 1,�икробуси, от 1<оито 3 (три) бр. 

придобити по прое1<т „Интегриран градс1<и транспорт на Варна" - 800 000 лв. 

Х. Необ)<0диии 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 постояi,ен или настоящ адрес на 

територията на Община Варна, и за техните придружители. 

fJ съответствие с приетата с решение f�Q 433-2/10/16.12.2020 г. на Общинс1си съвет -

Варна „Н,1редба за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на Обtцина Вар11а", 

в сила от 02.01..2021 г., стойноспа на една карта е 

- за всички вътрешноградски линии -· 50,00 1ш.;

- за крайградс1(а линия - средна стойност - 70,00 лв.

Доплащането от страна на Община В,1рна за едщ1 карта е 35 °/о от стойноспа й, за

правои1,�ащите лица, и 10 °/о от стой1юспа й за придружителите.

Прогнозен брой правоимащи:

1120 бр. - вътрешноградски и 60 бр. - пр1;дружители;

100 бр. - крайградски и 20 бр. - придружители. 



В чертите на грма: 
1120 бр. х 50,00 лв. х О,З!i х 12 месещ� 

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

235 200 ло. 

3 600 лв. 

,ВСИЧl(О: ................................................................................................................................................................................ 238 .800. 111!, 

За крайградска линия: 

100 бр. х 70,00 лв. х _О,35 х 12 месеца 

20 Gp. х 70,00 лв. х 0,10 х 12 месеца 

29 400 лв. 

1 680 ЛJJ, 

.Всичко: ................................................................................. ................................................................................................... З 1. О 8.Олв. 

Об,мо rдi!l�И и крайгра.11ски пинии�--- ------·---·--- 2ЩН.!8Qлв. 

XI. Необходими средства за осигуряване на абонаментни 1<арти за пътуване 1-1а

преференциални цени за лица до 18 г. с определена степен на увреждане от �30 % до 100 %,

с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Варна, и за техните придружители.

В съответствиl, с приетата с решение № 433-2_/10/16.12.,2020 г. на Общински съвет ··· 

Варна „Наредба за реда и условията .за пътуване в обществения транспорт на Община Варна", 
в сипа от 0:2,01.202J. r., Община Варна заплаща; 

За лица до 18 г, - 50_
0/Q..QI__редовната - , -щmфа на eдJia 1<арта за ед.lliLП_иния

- в градс1<ата част сгойност на 1<арта за учащи - 35,00 лв. и 50,00 лв. за неучащи;

- средна стойност на карта за 1<райградска линия учащи - 54,00 лв. 11 70,00 лв. за неучащи.

За придружите!ТИ - l _ _Q % от.JJедовната та1шФа на ецнам[Jта ;;_а ед1:Ш_)1иния

- в градската част сгойност на карта - 50,00 лв.;

- средна стойност на карта за крайградс1<а линия - 70,00 лв.

!Jт)гноген брой пра1аоимащи1

В чертите на града : 200 бр., от 1<0ито 5% са деца до 7 год, - 10 бр.; 20% неучащи - 40 бр.

75% учащи се - 150 бр.

150 бр. х 35,00 лв. х 0,5 х 12 месеца 

,10 бр. х 50,00 лв. х 0,5 х 12 месеца 

200 бр. х 50,00 ЛIJ, х 0,10 х 12 ,�есеца 

За крайградска линия: 20 бр., от 1<0ито 20% неучащи - 4 бр.; 

16 бр. х 54,00 лв. х 0,5 х 12 месеца = 

4 бр. х 70,00 лrJ. х 0,5 х 12 1�есеца 

20 бр. х 70,00 лв. х 0,10 х 1.2 месеца 

31 500лв. 

12 000 ле. 

12 000 лв. придружители 

80% учащи се - 16 бр. 

5 184 ЛG. 

1 680 лв. 

1 680 лв, придружители 

Общо .!J.)�КИ и к·paйrr:>j'!J)&!.91.Jll/lHИИ: ,,________________ 64 ()44 лв.



XII. Необходими средства за компенсация към превозвачите за издаден11 карт11 през 2020 г.,

разчетени на база утвърдени параметри по бюджет 2020 г. - 370 000 лв. 

НЕОБХОДИМИ CPElJ.CTBA ЗА 2021 г. 

по §42-14 „Помщуи по Р-ещение на Общинс1(и съвет" 

5 43·'!- 800 .лв. 

II, 9 660 лв. 

III 4 з:ш лв. 

IV. З 600 лв. 

v. 3 240 ЛВ, 

VI. З 240 J'IIВ, 

VII. 9 720 лв. 

VIII. 2 400 (Н)О mil, 

IX. 8'(}(! 000 лв. 

х. 269 r:i-��o тз.. 

XI. о,�4 лв. 

XII. Э:10 000 . .гн��. 

ОБЩО: 9 372 504 ЛIЗ, 

С уважение, 
-----,_, 

;:;::о:�::��=яr� 


