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УТВЪРДИЛ:
Г-Н ЗДРАВКО^ИМИ^кПЬ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ДлйЬДИВ

ЧРЕЗ
ИНЖ. АЛЕКСАНДЪВДЪРЖИКОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ

ДО
Г-Н ДИМЧО ПЕТРОВ 
Г-Н СТЕФАН ПОСЛИЙСКИ 
Г-Н ВЛАДИМИР КИСЬОВ 
Г-Н ИВАН ЦРЪНЧЕВ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 
В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  ПЛОВДИВ

ОТГОВОР НА ПИТАНЕ 
ОТ

ТОДОР ЧОНОВ -  ЗАМЕСТНИК - КМЕТ „ТРАНСПОРТ”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с Ваше питане № 22X11 -  28/08.06.2022 г. на Общински съвет -  
Пловдив и вх. №220БС - 189/14.06.2022 г. на Община Пловдив и на основание чл.84, ал. 
1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивски общински съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация Ви уведомявам :

По въпрос 1: Колко сигнали за нередности свързани с обществения градски 
транспорт са подадени от началото на 2022г. до момента? Направени ли са 
проверки и какъв е резултата от тях?

От началото на 2022г. до настоящия момент са подадени 197 /сто деветдесет и 
седем/ сигнала и запитвания, касаещи нередности в МОГТ.

В договорите за обществен превоз на пътници по основни автобусни линии е 
налице изискването за спазване на законовите задължения при извършване на дейността. 
В тази връзка при наличие на подаден сигнал и установено нарушение, освен 
задължителното уведомяване на контролните държавни органи, може да бъде наложена и 
друг вид санкция, предвидена в действащите договори, в случай на установяването на 
нередността.

И Н А  П Л О В Д И В



В административната структура на ОП „Организация и контрол на транспорта“, са 
обособени две звена за контрол:

Първото е натоварено с функциите по контрол на редовността на пътниците -  
проверява редовността на превозните документи на пътниците и работата на 
шофьора и кондуктора в автобусите за обществен превоз, а също така следи за 
състоянието на оборудването в превозните средства, част от Системата за 
управление на градския транспорт. Щатният брой на контрольорите към 
настоящия момент е 32.
Второто звено е натоварено с функциите по контрол на поетите с договорите 
ангажименти от страна на превозвачите и обхваща спазването и на законовите 
изисквания за изпълнение на дейността. Щатният брой на контрольорите към 
настоящия момент е 5. Инспекторите в ОП „ОКТ“ могат да бъдат включвани в 
съвместни проверки с държавните органи.

В случай на подаден сигнал, същият се подава на инспекторите за проверка, които 
имат ангажимент в срок от три работни дни да представят доклад пред директора на 
предприятието. В зависимост от констатациите им, могат да бъдат налагани санкции, 
според договореностите между страните в действащите договори за превоз.

За посочените в питането Ви конкретни сигнали, касаещи спазването на 
задълженията за извършване на обществената услуга — превоз на пътници по основни 
автобусни линии, от страна на операторите, ангажирани с тази дейност, са извършени 
проверки и са уведомени съответните контролни държавни органи.

По въпрос 2: Считате ли за редно и одобрявате ли да бъдат таксувани пътници 
без да им се дават билите? Ако НЕ, какви мерки ще предприемете?

Задължението на Оператора, за предоставяне на билет, в случаи като конкретния 
посочен във въпроса Ви, е законово нарушение. Подобно поведение е недопустимо. 
Освен останалите си функции, предоставяният билет е и застраховката за пътуване на 
ползвателите на обществената услуга.

По въпрос 3: Смятате ли, че общественият ни градски транспорт отговаря на 
съвременните европейски изисквания за качество на услугата и за безопасността на 
пътниците?

Предоставяната услуга превоз на пътници по основни автобусни линии на 
територията на град Пловдив е на добро европейско ниво, но това ни дава повод за 
продължаване на постоянната ни работа по усъвършенстване на методите и системи за 
контрол.

С уважение.

Община Пловдив


