
№ 

по 

ред

Вид на компенсацията

Усвоени средства за 

период 01.01.2021г. - 

31.12.2021г. 

1

Субсидии за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други 

райони, в това число:
480,00

1.1. за вътрешноградски пътнически превози 480,00

1.2. за междуселищни пътнически превози 0,00

2 Компенсации за транспорт на деца и ученици по чл.283, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование 186 421,76

3 Компенсации за пътувания по вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт, в това число: 79370.60

3.1. за ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали 2 464,00

3.2. за деца до 7 навършени години и от 7 до 10 навършени години 31 282,60

3.3. за учащи 5 893,30

3.4. за лица, получаващи пенсия 39 730,70

4

Компенсации за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения в 

изпълнение разпоредбите на Закона за МВР, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, Закона за съдебната власт, 

Закона за държавна агенция "Национална сигурност", Закона за специалните разузнавателни средства, Закона за защита на 

класифицираната информация и Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно продобитото имущество

231,00

Всичко 266 503,36

                                                    /Ж. Петкова/                                                                                        /Г. Павлова/                                                                                      /Н. Митков/   

на изплатените от Кмета на община Първомай компенсации и субсидии за обществен превоз с предмет:

О Т Ч Е Т

„Обществен превоз на пътници по линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми от квотата на Община Първомай” по обособени 

позиции, както следва: ОП №1 – „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии: Пловдив-Първомай /през Асеновград/; Първомай-Буково; 

Първомай-Воден; Първомай-Искра; Първомай-Дълбок извор” и ОП №2 „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии: Стара Загора-Първомай; 

Пловдив-Първомай /през Градина/; Първомай-Караджалово; Първомай-Крушево; Първомай-Добри дол; Първомай-Виница; Вътрешноградска линия №1” с УИН 00646-

2017-0006. Процедурата е открита с Решение №РД-21-8/26.07.2017г. и Обявление №РД-10-10/26.07.2017г. Изпълнителят и по двете обособени позиции е „ЕДИТУРС 99” 

ЕООД и е определен за такъв с Решение №РД-21-13/07.11.2018г. и съответно са сключени договори №РД-13-91 от 12.02.2018г. и №РД-13-92 от 12.02.2018г. с действие 

до 12.02.2023г.

Изготвил:                                                                                Гл. счетоводител:                                                                                             Кмет:


