О Б Щ И Н А

С Л И В Е Н

Н А Р Е Д Б А
за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на
територията на Община Сливен
Наредбата е приета с Решение № 344/ 25.11.2004 година Изм. с
Реш.№№ 675/29.09.2005 г.;1024/29.06.2006 г.;98/ 14.02.2008 г. и
128/27.03.2008 г.; изм. и доп. с Реш. № 1099 от 22.12.2010год.; изм. с
Реш. № 619/27.02.2013 год. и Реш. № 1400/27.08.2014 год.

І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят реда и условията за превоз на
пътници, багаж и багажни пратки с обществения транспорт на територията на
Община Сливен, както и условията за пътувания частично заплащани от
общинския бюджет, извън регламентираните от държавата преференции и реда
за компенсирането им.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за всички превозвачи, обслужващи
линии от общинската транспортна схема.
(2) Абонаментните карти, издадени за една линия важат и за
останалите превозни средства на същия превозвач, в участъците където
маршрутите им се дублират.
ІІ. ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ
Чл. 3. Пътник, снабден с превозен документ – билет или абонаментна карта
има право да превозва със себе си ръчен багаж до 10 кг или с размери 60/40
/30 см, който не пречи на останалите пътници в превозното средство.
Изключение се прави за детски и инвалидни колички.
Чл. 4. За багаж в пътническото отделение с по-големи размери от
посочените в чл. 3 пътникът заплаща отделен билет равностоен по цена на
градския билет.
Чл. 5. Не се допуска за превоз в обществения транспорт:
1. Предмети, които могат да повредят или замърсят превозното средство;
2. Запалителни, избухливи, отровни, разядливи и задушливи вещества,
представляващи опасност за пътниците и персонала;
3. Живи животни и птици с изключение на кучета водачи за хора с увреждания.
4. Предмети, които поради своите размери и естество създават неудобство за
пътниците.
Чл. 6. (1) При ползуване на превозните средства от обществения
транспорт пътниците са длъжни:

1. Да пътуват в превозните средства с превозен документ и да го показват на
контролните органи при проверка;
2. Да се качват и слизат от превозните средства, когато същите са напълно
спрели на установената спирка.
(2) На пътниците се забранява:
1. Да стоят на стъпалата на превозните средства и да пречат на отварянето и
затварянето на вратите;
2. Да разговарят с водача или да отвличат вниманието му по друг начин;
3. Да нарушават реда и спокойствието на останалите пътници;
4. Да замърсяват превозните средства или да увреждат оборудването им;
5. С действието си да застрашават безопасността на движението и сигурността
на останалите пътници;
6. Пушенето и консумиране на храни и алкохолни напитки.
Чл. 7. Пътниците имат право на своевременна информация относно:
1.
Промени
в
часовия
график
по
маршрутите.
2. Застрахователната компания, обслужваща превозното средство за
календарната година.
3. Наименованието на спирката, на която се е установило превозното
средство, както и за спирките до края на основната линия.
Чл. 8. Пътниците имат право да осъществяват обществен контрол
относно:
1.Редовността и спазването на графика на обществения транспорт;
2.Чистотата и отоплението (през зимния период) на превозното средство;
3.Предавания на новини и музика само от лицензирани радиа – национални и
частни в допустими норми.
Чл. 9(нов)(Решение № 395/27.01.2005 г. ) Сигнали за констатирани
нарушения по чл.8 пътниците отправят на определен от превозвача телефон,
поставен на видно място във всяко превозно средство.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНИЯ ПО НАМАЛЕНИ ЦЕНИ, ВИД НА
ПРЕВОЗНИЯ ДОКУМЕНТ, РЕД И НАЧИН НА КОМПЕНСИРАНЕ
Чл. 10.(Изм. с Реш.№ №675/29.09.2005 г.;1024/29.06.2006 г. и
128/27.03.2008 г.; изм. и доп. с Реш. № 1099 от 22.12.2010год.)(1)
Право на пътувания с допълнително намаление от цената на абонаментната
карта
във
вътрешноградския
транспорт,
извън
регламентираното
с
Постановление № 66 на МС /1991 г./ имат учащите се редовно обучение горен
курс. Общината ще заплаща 36 % от стойността на карта , издадена за
пътуване за един месец , при 44 броя пътувания по една линия, но не повече
от 9,50/ девет петдесет / лева на карта.
Намалението е в размер на 66 % от стойността на картата.
(2) (нова) (Реш. № 1099 от 22.12.2010год.) Право на безплатно
пътуване от кв.”Дебелата курия” до центъра на гр. Сливен и обратно имат
подлежащите на задължително обучение до 16 годишна възраст, посещаващи
редовно училище и живущи в квартала. Общината ще заплаща 70% от

стойността на картата за пътуване, издадена за един месец при 44 броя
пътувания по една линия, но не повече от 21 лв. на карта.
Чл.11. (1) (Изм. с Реш.№№ 675/29.09.2005 г.;1024/29.06.2006
г.;98/ 14.02.2008 г. и 128/27.03.2008 г. Предишен текст на чл.11- Реш.
№619/27.02.2013 год. ) Право на пътуване с намаление по вътрешноградска
транспортна схема
и до втората спирка след разклона за с.Сотиря
регламентираното с
Постановление № 66 на МС /1991 г./ имат лицата,
получаващи пенсия по условията на Глава Шеста от Кодекса за социално
осигуряване, навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от същия кодекс с месечен
доход до 200/двеста/ лв., срещу издадена карта на стойност 1/един/ лев.
Намалението е в размер на 66 % от цената на билета. Общината ще заплаща
28 % от стойността на продаден билет за месеца, но не повече от 5 /пет/ лева
на карта.
(2) (Нова–Реш.№619/27.02.2013 год.) Лицата по ал.1, навършили
80/осемдесет/ годишна възраст имат право на безплатно пътуване с градския
транспорт, независимо от месечния си доход. Общината ще заплаща на
превозвача по 5 лв. на издадена карта срещу представена опис-сметка.
Чл.12.(Изм. с Реш. №№675/29.09.2005 г.;1024/29.06.2006 г.и
128/27.03.2008 г.) Право на пътуване с намаление по вътрешноградска
транспортна схема
имат граждани с и над 71 % трайно намалена
работоспособност или с над 50 % намалена трудоспособност със заболяване на
долните крайници, срещу издадена карта на стойност 1/един/ лев. Намалението
е в размер на 66% от цената на билета, но не повече от 5/пет/ лева на карта.
Чл. 13. Абонаментните карти с намаление, съгласно държавните
нормативни актове и тези по чл. 12 се закупуват от пунктовете за продажба на
такива на територията на града, срещу представена лична карта и документ,
удостоверяващ правото на намалението.
Чл.14.(1) Картите издавани по чл.11, 12 , 13 от настоящата наредба се
компенсират от Община Сливен в рамките на определените от Общинския
съвет целеви средства от общинския бюджет. За тази цел превозвачите
представят ежемесечно справки в общината за броя на продадените карти и
билети и друга необходима информация, съгласно действуващите нормативни
разпоредби.
(2).(Отменена)(Решение № 1024/ 29.06.2006 г.)
(3)(Нова)(Решение № 395 /27.01.2005 г., Изм. с Реш. №
1400/27.08.2014 год.) Картите по чл.11 и чл.12 се издават за шест месеца,
като правоимащите по чл.11 представят документ, удостоверяващ дохода им.
(4)(Нова)(Решение № 1024/ 29.06.2006 г.) Лимитът на месечния
доход от пенсии по чл.11 се увеличава със съответния процент на индексация
на пенсиите, утвърден с Постановление на МС.
ІV. КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл. 15. (1) Администрирането и контрола по изпълнението на тази
наредба се възлага на определени със заповед на кмета длъжностни лица.

(2) Органите на РДВР и “Дружество за охрана”ЕООД оказват съдействие
на длъжностните лица по ал.1 при изпълнение на задълженията им,
произтичащи от тази наредба.
Чл. 16. (1) За допуснати нарушения на Наредбата длъжностните лица по
чл.15 съставят констативни актове.
(2) Наказателните постановления се издават по реда на ЗАНН от кмета на
общината или упълномощен от него заместник кмет.
Чл. 17. При системни нарушения, установени от органите по чл.15 на
наредбата от страна на превозвача Община Сливен прекратява договора за
превоз със съответния превозвач.

V. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. В договорите с превозвачите задължително се включва клауза за спазване
от тяхна страна на настоящата Наредба.
§ 2. Тази Наредба се издава на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА.
§ 3. Настоящата Наредба отменя Решение №№ 706/ 26.09.2002г. и 729
31.10.2002г. на Общинския съвет – Сливен.
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