
                            О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К 
       
 
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –КАЗАНЛЪК 
 

 
ДОКЛАД  
от ГАЛИНА СТОЯНОВА - Кмет на Община Казанлък 
 
 по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Казанлък   

 
ОТНОСНО:  

 
1. Утвърждаване на ценова политика за издаване и продажба на билети и абонаментни карти за 
ползване на вътрешноградски транспорт на територията на гр.Казанлък 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 
Моля, по внесен от мен доклад Общински съвет да се произнесе на заседанието на следващо си 
заседание. 

 
МОТИВИ: Предложението за утвърждаване на ценова политика за издаване и продажба на 
билети и абонаментни карти за ползване на вътрешноградски транспорт е във връзка с 
изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на гр. Казанлък“ – Етап 1, финансиран по 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и има за цел оптимизация и постигане на 
по-голяма ефективност на транспортното обслужване на градската територия.  
Променените икономически условия и демографски характеристики дават отражение върху 
пътникопотока по вътрешноградските линии. Извършихме преброяване на пътникопотока в 
градските линии. Проучихме пътникопотока при придвижването до/от работните места, 
учебните заведения и по–големите обществени места. 
В резултат на анализа и проучванията могат да бъдат направени следните изводи: 

- голяма част от населението на общината използва за придвижване личните си 
автомобили; 

- значително е увеличен таксиметровият превоз; 
- по-голяма част от пътниците са пенсионери и ученици; 
- съществува необходимост от увеличаване на пътникопотока чрез подобряване на 

транспортната услуга в града. 
Съгласно чл.6 от Закона за автомобилните превози „Обществен превоз на пътници се извършва 
от превозвач, който притежава лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на 
територията на Република България“. Такъв лиценз притежава Общинско търговско дружество 
„Балканинвест“ ЕООД, с което Община Казанлък сключва договор за извършване на 
транспортна услуга за превози на пътници по вътрешноградските линии в гр. Казанлък. С 
договора за превоз на пътници превозвачът се задължава да превози пътници от/до определено 
място, а пътникът се задължава да заплати превозната цена – чл.35, ал.1 от ЗАП. Съгласно чл.36, 
ал.1 и чл.39 от ЗАП превозвачът е длъжен да издава или да осигури издаването на билети, карти 
или абонаментни карти. 
В тази връзка предлагам следното: 
1. Цена на билети на стойност  - 0.80 ст.  
2.  Цената на абонаментната карта  се определя в съответствие на брой пътувания за месец 

 
 



2.1.  Цена на абонаментни карти за граждани - 30.00 лв. –цена за всички линии, а за една линия - 
25. 00 лв.  
2.2. Цена на абонаментни карти за ученици и пенсионери – определят се съгласно 
Постановление №66 на Министерството на транспорта съответно с 30 % и 20 % от стойността на 
картата или се получава : : 
-  Ученици – за 1 линия 16,00 лв. , за всички линии 20.00 лв. 
- Пенсионери – за 1 линия 20.00 лв. , а всички линии -24.00 лв., 
2.3. За пенсионери -цена на карти с определен брой пътувания за месец: 
- карта за 5 пътувания за месец – 2.00 лв. 
-карта за 10 пътувания  за месец – 4,00 лв. 
Редът, начина и необходимите документи за  издаване на билети, карти и абонаментни карти е 
определен с изискванията на Закона за автомобилните превози, 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. 

 
Във връзка с горното и с оглед оптимизиране изпълнението на превоз на пътници по 
вътрешноградските линии предлагам на Вашето внимание следния: 
 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 
Общински съвет-Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА чл. 8, ал.3 и 4 от Наредба № 2 от 15 
март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 
обществени превози на пътници с автобуси (Обн. ДВ. бр. 32 от 29 март 2002 г.),  

 
РЕШИ:  

 
Утвърждавам цени за издаване и продажба на билети, карти и абонаментни карти за 
извършване на превоз на пътници по вътрешноградски линии в гр. Казанлък – съгласно 
Приложение №1 
 

Настоящият акт да се изпрати на Кмета на Община Казанлък и областния управител 
на област Стара Загора в седем дневен срок от приемането му . 

Препис от решението да се изпрати в районна прокуратура Казанлък за преглед по реда 
на общия надзор и законност. 

Настоящият акт може да се обжалва в 14 дневен срок пред Административен съд 
Стара Загора 

В 7 дневен срок от приемане на Решението същото да се изпрати за обявяване в ДВ. 
 
 

АДРЕСАТ НА АКТА: ГАЛИНА СТОЯНОВА - Кмет на  Община Казанлък 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ:  
инж. Даниела Коева – зам.-кмет на община Казанлък 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: ГАЛИНА 
СТОЯНОВА - Кмет на  Община Казанлък 

 
Предоставям Ви всички материали на магнитен носител  

 
Приложения: Ценово предложение. 
 



С уважение,  
 

ГАЛИНА СТОЯНОВА 
Кмет на  Община Казанлък 
 
Съгласували: 
инж. Даниела Коева,  
зам.-кмет на община Казанлък 

        
Здравко Балевски  
нач.отдел ПНОЧР и ОП 
 
Съставил: 
Инж. Радостина Йосифова 
нач.отдел „Екология и транспорт“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1  
 
 
 

№ ВИД ПЛАТЕЖЕН ДОКУМЕНТ ЦЕНА 
 БИЛЕТ  0.80 лв. 
   
 АБОНАМЕНТНИ КАРТИ  
 Месечна абонаментна карта – за 1 линия 25.00 лв. 
 Месечна абонаментна карта – за всички линии 30.00 лв. 
   
 УЧЕНИЦИ  
 Месечна абонаментна карта – за 1 линия - 16,00 лв. 
 Месечна абонаментна карта – за всички линии  20.00 лв. 
   
 ПЕНСИОНЕРИ  
 Месечна абонаментна карта – за 1 линия - 20.00 лв. 
 Месечна абонаментна карта – за всички линии  24.00 лв. 
   
 КАРТИ   
 ПЕНСИОНЕРИ  
 Карти за 5 брой пътувания за месец 2.00 лв. 
 Карти за 10 броя пътувания за месец 4,00 лв. 
   
   
 


