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ОТЧЕТ 
 
по чл. 71 от Наредба 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 за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.  
 
1. Проведените от Кмета на Община Никола Козлево обществени поръчки 
или процедури за концесии, чрез които са възложени обществени услуги за 
безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен 
транспорт за 2019 г.:  
Няма проведени обществени поръчки. 
 
2. Всеки от сключените договори за извършване на обществени услуги за 
безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен 
транспорт с посочване на съответните превозвачи, вида и обхвата на 
извършваните от тях превози: 
- Договор от 27.08.2019 г., сключен между Община Никола Козлево и СУ 
„Цанко Бакалов Церковски“, с който Община Никола Козлево делегира 
правомощия на СУ „Ц. Б. Церковски“по чл. 20, ал. 1, т. 1 и т. 4 от 
Наредба 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, за 
организиране на безплатен превоз на ученици от I до XII клас за учебната 
2019/2020 г.  
 
3. Общия размер на изплатените от Кмета на Община Никола Козлево 
компенсации и субсидии и съответния размер на изплатени на всеки от 
превозвачите суми, както и обема на предоставените им други права, ако 
има такива: 



Общият размер на изплатените компенсации и субсидии са в размер на 
77 355,00 лева, които са отчетени към НАП съгласно чл 62 от 
Наредбата. Извършени плащания:  
 „Зора – Рени“ ЕООД – 30 396,00 лева, компенсации за безплатен и по 
намалени цени превоз за деца и ученици до 16 г.  
 СУ „Цанко Бакалов церковски“ – 21 846,00 лева, компенсации за 
безплатен и по намалени цени превоз за деца и ученици до 16 г. 
 Община Никола Козлево – 23 433,00 лева, компенсации за безплатен и по 
намалени цени превоз за деца и ученици до 16 г.  
 „Шумен – Пътнически автотранспорт“ ООД – 1 680,00 лева, 
компенсации за безплатен и по намалени цени превоз за втерани, 
военноинвалиди, военнопострадали, деца, учащи, пенсионери.  
 


