
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

МОТИВИ 

за приемане на Наредба №……. за реда и условията за превоз на пътници 

и багаж с обществения транспорт на територията на Община Перник 

Предлаганият Проект на Наредба за реда и условията за превоз на пътници и багаж с 

обществения транспорт на територията на Община Перник, обединява и конкретизира най-

важните норми от законови и подзаконови актове, свързани с дейността. 

1. Мотиви за изготвяне и приемане на Наредбата 

Към настоящият момент организацията на обществения градски транспорт в гр. 

Перник е по транспортна схема, приета от Общински съвет Перник и се осъществява от 

частни оператори, като до края на настоящата година в дейността ще бъде включено и 

общинското търговско дружество „Градски транспорт – Перник“ ЕООД с възлагане на 4 от 

основните линии. Обществените отношения в сферата на обществения транспорт в община 

Перник към момента не са уредени от Наредба. 

Причините, които налагат приемането на Наредба са: 

 Необходимостта от ефективен контрол по спазването на транспортния 

процес.  

 Необходимост от подобряване на качеството и удобството на услугите, 

предлагани от обществения градски транспорт, чрез съобразяването й с 

въвеждането на Електронна система за таксуване на пътниците, изградена по 

Проект № BG16RFOP001-1.018-0004 „Интегриран градски транспорт на град 

Перник". 

 Необходимостта от осигуряване на правна рамка за реализацията на 

иновативни начини на закупуване и заплащане на превозни документи, 

както и нормативното обезпечаване на реализацията на проекти на Община 

Перник за модернизация на обществения превоз на пътници. 

 Необходимост от ясно регламентиране и повишаване ефективността при 

налагането на наказания за констатирани административни нарушения при 

осъществяването на контрол по редовността на пътниците в масовия градски 

обществен транспорт. 

 Предприетите от Община Перник мерки за борба със замърсяването на 

атмосферния въздух са други важни причини, налагащи изменение в 

нормативната уредба, а именно подобряване на качеството на атмосферния 

въздух на територията на общината посредством въвеждане на стимули на 

пътниците за пътуване с обществения градски транспорт като електронни 



карти и билети; преференциални цени на карти и билети за различни 

категории пътници и други. 

 Необходимост от привеждане в съответствие на разпоредбите на 

националното законодателство в областта на обществения превоз на 

пътници с разпоредбите на местната наредба. 

 Към настоящия момент няма приета Наредба №…… за реда и условията за 

превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на 

Община Перник от Общински съвет – Перник. Същата е необходима за 

изпълнението на Проект № BG16RFOP001-1.018-0004 „Интегриран градски 

транспорт на град Перник", изпълняван по ОПРР 2014-2020 г. В тази връзка, 

след изготвянето и публикуването на проекта на Наредбата, срокът за 

предложения и становища на основание чл. 26, ал. 4 предложение 2 от ЗНА 

се определя на 14-дневен. 

2. Цели 

Целите, които се поставят с приемането и прилагането на новата нормативна уредба 

са постигане на точност в изпълнението на разписанията, създаване на възможности за 

прекачване на пътниците за постигане на бързина при пътуванията и улесняване 

таксуването им чрез електронните превозни документи. 

Ефективното управление на обществените превози има основен принос и ще доведе 

до повишаване качеството на превозните услуги. Реализирането на системата за 

управление на обществения транспорт, базирана на GPS и с електронни информационни 

табла, вече значително подобри транспортната среда и услугата в града.  

С оглед казаното до тук може да обобщим, че основните цели, които се преследват с 

въвеждането на новите правни норми и на електронната системата за таксуване на 

пътниците и системата за контрол и управление на обществения  транспорт са:   

1. Подобряване на надеждността на обществените превози чрез осигуряване 

спазването на разписанията;  

2. Подобряване информираността на гражданите;  

3. Подобряване контрола върху изпълнението на транспортната задача;  

4. Подобряване реакцията при извънредни ситуации. 

3. Финансиране 

Внедряването на електронната система за таксуване на пътниците и системата за  

контрол и управление на обществения  транспорт се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2021 г.“ съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Не се предвижда допълнителен финансов ресурс от бюджета на Община Перник във 

връзка с прилагане на новата уредба. 

4. Очакваните резултати 

С внедряване на системата за контрол и управление на обществения транспорт и 

електронната система за таксуване на пътниците се дава възможност за лесно прекачване 

на пътниците между отделните линии на обществения градски транспорт (ОГТ), 



независимо от оператора. Цената на билета за еднократно пътуване, издаден от водача на 

превозното средство се запазва. Въвежда се електронен билет, със същата стойност, който 

важи за пътуване в превозните средства на МГОТ в рамките на 1 час. Това е едно удобство 

за гражданите да осъществят целите си чрез прикачване на същата стойност. 

Системата е базирана на безконтактни електронни карти. Пътуването ще се отчита 

от валидатори, разположени в средствата на градския транспорт, които при маркиране ще 

приспадат цената за едно пътуване. Всички превозни средства на масовия обществен 

транспорт ще бъдат оборудвани с валидиращи апарати, GPS и GPRS. За улеснение на 

гражданите ще бъдат инсталирани 15 устройства за зареждане на картите при търговците 

на дребно. В момента всеки оператор продава абонаменти карти.  

Общината организира дейността, като устойчива по проект: „Интегриран градски 

транспорт на град Перник“, чрез създаването и функционирането на Контролен център, 

който се намира в сградата на Община Перник, 8 ет. Ст.1 и Билетен център, намиращ се 

на ул. „Г.С.Раковски“ 1, в района на Пазара. 

Приходи от дейността по извършване на самата транспортна услуга Общината няма 

да получава. Както е видно от предлагания проект, Община Перник ще админиситрира 

процеса, като комулираните средства ще бъдат превеждани на превозвачите. Очакват се 

приходи от контролно-наказателната дейност, които ще бъдат използвани за стимулиране 

на по-високото качество на транспортното обслужване. Очакван резултат от прилагането 

на новата уредба е предоставяне на гражданите на общината една добре организирана и 

удобна за ползване транспортна услуга. 

5. Съгласуваност с други нормативни актове 

Новата правна уредба от местно значение е в съответствие както с българските 

нормативни актове от по-висока степен така  и с правото на Европейския съюз, в частност 

Европейската харта за местното самоуправление и Регламент (ЕО) №1370/2007 на 

Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените 

услуги на пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на 

регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета. 

 
 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК: 

   /Станислав Владимиров/ /П/ 
 

 

 

 

 


