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 УТВЪРЖДАВАМ: 

                                                                                                  ИВАН АСПАРУХОВ 

                                                                                                  КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА 

                                                                     

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 

        На работната група определена със Заповед № 1094/31.12.2021 г. за разпределение 

на средствата по чл. 2, ал.1 от Постановление № 326 на Министерския съвет от 12 

октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините 

за 2021 г., за превозвачи, на които са възложени превози по автобусни линии от 

утвърдените транспортни схеми. За целите на разпределението община Мездра е 

използвала принципа, разписан в Глава трета от 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 транспорт в планински и други райони и за издаване на превозни документи за 

извършване на превози превозите, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г., / Наредбата /: 

№ по ред Показател „ Транс Авто 20105 “ ЕООД „ Цветина – Мездра “ ЕООД 

1. Получени 

компенсации 

6918 лв. 27808 лв. 

2. Приходи 14964 лв. 150992 лв. 

3. Разходи 42798 лв. 222053 лв. 

4. Разумна Печалба* 0 0 

5. Нетен фин. ефект  20916 лв.  43253 лв. 

7. Сума за получаване 20916 лв 43253 лв 

* Разумната печалба е с размер 0 / нула /, тъй като не е предвидена в договора на превозвача. 

Предложението е подкрепено с протокола на работната група, където са описани и 

подробности за взетото решение. 

 

Съгласувал:................                                           Съгласувал:................ 

Цеца Костова – зам.кмет „ СДФБ “                        Стела Костова – дир. дирекция. „ ФПБЧР“ 

Изготвил: ..................                                           Съгласувал:................. 

Ива Ценова – мл.експерт „ Транспорт “            Силвия Славчева – гл. експерт „ ФПЧР “ 
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