
I

I
I

Pe6e I nf I

rIpHflox(eH]re Nq 9 KbM qn. 62 oT HapeA6a 3a yc^oBHflTa $ peAa 3a npeAocTaBflHe Ha cpeAcTBa 3a

Mo;qneil6upAHe HA *ian4arlell14Te npilxoAx OT fipl4rtaiaaerO Ha qeHu 3a O6qeCTBeHh 1ETH'tqe6kvl npeB63x no
r1..,!J.- r !,!lriiii&u'!a!u d ;r'il.iNiivij!,{lt}{riTg J}a{l,i}Bel Ja d}iturJ}igJ'lga-iia i{a'rca\ip}4ta iiLiaitithr S:i

asron-5.rr*ar rpaxcirops, !,lpgd1q*i.{dtgi]9 A ritrifMa"trigr}{riTg J}a{l'i}Bg TA d}itliudigfle'iit Kdr'el\}pHh rrbrHnr{a' re

Cy6cr{An,paHe ila 06u4ecrBeH?t nbTHl4qeixx npeeoa,1 no HepeHTAGnnJtn aBTo6ycH]l 
'l]lHvl14 

BbE

$b.{fjc{uN0rFaiicn.x.$r rpaHcnopT lt TpaHcnopTa B nnaHftHCKX }r EpyrH paioHl't lt 3a }r3AaBaHe Ha npeso3Ht
AO}(yrGdIM 3c Eg3qPr!-atrc tra flBP"09rtt6.

Ot Ulr{i'lA r'lrlKOnA KO3flEB-O

Ei,lK iro ilY-fiLll AT; 000931568

3a npeAocraBeHHTe Ha BCeKh e4
cpeAcrBa 3a KOMneh(chpaHe Ha

aaroMo6r4nHHF TpaHcnopr H 3a
Tha H andnslB B'bTDetuHuluolll[r, TPaFSUYF' 'r rrY-'-"'-r'- - - ' 

I

Nq,

n$
ileA

1

fl Po E-t) 5.F A {
KounexcaLlut-l 3a te3ftnareH tr rlc) Hapd'rHFn

ireH 14 n lreBO3 lta : HeileHra6rlrlH14
aBTOoycHu n14HrlH

no
4rrTPeUlHorPaACKh n

,1 MexAycenhi].lHus
rpaHcnopr -

o6qo /B fleBa/

Aeua vl
yl.-ligAd ri€

l6
roAhHt4 /B

neBa/

Haialtexoaanne

6
)2 4

20039827L

0.00
727503L28 000

000
00093 1 568

837068t24

rl.;r:: , 30.06 2022

https://inetdec.nra.bg/pls/pub/DECr200g.rpuBSIMpr,EDEC.viewDocument?pdoc-id:... 
4.7.2022 r'



 

 
ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН 

пл. “23 – ти Септември” № 5, тел: 05328 20-02, факс: 05325 22-60                                                       
e – mail: obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg, www.nikolakozlevo.bg 
 

 

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 01.01.2021 г. до 31.12.2021 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 2021 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 01.09.2021 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 
2021/2022 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 
104 721,00 лева, които са отчетени към НАП съгласно чл 62 от 
Наредбата. Извършени плащания:  
 „Зора – Рени“ ЕООД – 17 155,00 лева, компенсации за безплатен и по 
намалени цени превоз за деца и ученици до 16 г.  
 „Метин Алиев Транс“ ЕООД – 18 450,00 лева, компенсации за безплатен 
и по намалени цени превоз за деца и ученици до 16 г.  
 СУ „Цанко Бакалов церковски“ – 14 146,00 лева, компенсации за 
безплатен и по намалени цени превоз за деца и ученици до 16 г. 
 Община Никола Козлево – 53 290,00 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.  
 


