
 

 

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т   -   К А В А Р Н А 
 

 

 

 

ПРАВИЛА  

за пътувания  при облекчени условия на пенсионери в 

общинската транспортна схема 
 

 

 

Глава I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Тази правила определят условията за извършване на  пътувания 

при облекчени условия, на територията на Община Каварна  и реда за 

компенсиране на стойността им на транспортните дружества и фирми.  

2.Средствата за компенсиране на облекчените пътувания се 

предоставят до размер и при условия, определени с общинския бюджет за 

текущата година. 

Глава II 

ПРАВА ЗА ПЪТУВАНЕ 
 

3.1. (Изм. – Решение № 22 по протокол № 35 от 26.02.2010 г.) 

Граждани, навършили 60 год. – за жените и 63 год.- за мъжете, с 

постоянен адрес в населените места на територията на Община Каварна, 

с изключение на гр.Каварна, имат право на 24 броя облекчени пътувания 

годишно  - отиване и връщане от гр.Каварна до населеното място, в което 

са адресно регистрирани по линиите от общинската транспортна схема. 

3.2. (Изм. – Решение № 22 по протокол № 35 от 26.02.2010 г.) 

Граждани, навършили 60 год. – за жените и 63 год.- за мъжете, с 

постоянен адрес в гр.Каварна, имат право на пътуване при облекчени 

условия в градската транспортна схема Каварна – морето през месеците 

юни - септември. 

3.3. Правото по т.3.1. и т.3.2. се ползва по линиите на общинската 

транспортна схема, за които Община Каварна  е възложител на превозите 

и е договорила ред за компенсирането им по тази правилник  с 

превозвачите. 
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3.4. Лицата, имащи право на преференциални пътувания на повече 

от едно основание, ползват превозен документ само от един вид, по техен 

избор. 

Глава III 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПЪТУВАНЕ 
 

4.1. (Изм. – Решение № 22 по протокол № 35 от 26.02.2010 г.) 

Лицата по т.З.1 пътуват при облекчени условия като представят на 

превозвача абонаметна карта, издадена от него и талон по образец, 

утвърден от Кмета на Община Каварна и издаден от Община Каварна. 

4.2. (Изм. – Решение № 22 по протокол № 35 от 26.02.2010 г.) 

Лицата по т.3.1 се снабдяват с талони, даващи им право на облекчено 

пътуване от кметовете и кметските наместници на населените места на 

територията на Община Каварна, в които са регистрирани по 

постоянен, след предоставяне на закупена карта.  

4.3. (Изм. – Решение № 22 по протокол № 35 от 26.02.2010 г.) 

Кметовете и кметските наместници водят регистър на лицата по т.3.1 

получили талони за облекчено пътуване съдържащ трите имена, ЕГН, 

постоянен адрес на база закупена карта. 

4.4. След извършване на превоза талоните за облекчените 

пътувания остават при превозвача. 

4.5. Лицата по т.З.2. пътуват като представят на превозвача 
абонаментна карта, издадена от него. 

 

Глава IV 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ПЪТУВАНИЯТА 
 

5.1. Стойността на облекчените пътувания на лицата по т.3.1 и  

т.3.2 се компенсират на транспортните дружества със средства от 

общинския бюджет в рамките на определените с Решение на ОбС -  

Каварна. 

5.2.  Сумите  по т.5.1. се предоставят на превозвачите всеки  месец.  

5.3. Основания за предоставяне на сумите по т.5.1. и т.5.2. на 

транспортните дружества  да осъществяват обществен превоз на пътници 

по междуселищни линии от общинската и градската транспортна 

схема, в съответствие с Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС и 

представят в общината фактура за броя на извършените облекчени 

пътувания и тяхната стойност заедно с талоните, издадени от Община 

Каварна и справка за брой издадени карти . 
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5.4.  Издаването на преференциални превозни документи през 

годината да се извършва до изчерпването на лимита от средства, заложен в 

бюджета на Община Каварна за съответната година. Кметът на общината 

издава заповед, с която разпорежда на превозвачите временно  да 

преустановят  издаването на преференциални превозни документи. 

 
5.5.  (Нова  – Решение № 22 по протокол № 35 от 26.02.2010 г.) 

Ежегодно превозвачите и общинска администрация съгласуват методика за 

изчисляване стойността на абонаментните карти.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Средствата, определени в общинския бюджет за компенсиране 

на облекчените пътувания се разпределят по видове преференциални 

пътувания от Кмета на общината, в зависимост от предоставените права, 

броя на правоимащите, равнището на превозните цени и други обективни 

критерии. 

§2. В 7-дневен срок след изтичане на всеки месец кметовете и 

кметските наместници представят справка за броя на предоставените на 

лицата по т. 3.1 талони за облекчените пътувания. 

§3. Контрол по спазването на правилника се упражнява от Кмета на 
Община Каварна и упълномощени от него длъжностни лица. 
 

§4. При установени нарушения на условията и реда за пътуване и 
компенсиране, до изясняване на обстоятелствата, Кметът на Община 
Каварна може да преустанови по-нататъшния трансфер на средствата и 
предоставянето на талоните и/или да определи специален ред за 
регулиране на разчетните взаимоотношения, като изложи мотивите си за 
това пред заинтересованите страни. 
 

§5. Правилата са приети с Решение № 8 по протокол № 21 от 
заседанието на общинския съвет на 27.01.2009 г., изменени и допълнени с 

Решение № 22 по протокол № 35 от 26.02.2010 г. 
 
 
 
                                     Председател на Общинския съвет:          /П/ 
                                                                                                  /Евг. Чобанов/           
 
 

          


