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ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “АВТОГАРА”   
 

СЪГЛАСНО ЧЛЕН 52 ОТ ЗАКОНА ЗА   
 

ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ,  
 

ОБНАРОДВАН “ДВ” БРОЙ 96/1999 Г.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приет на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА с Решение № 72  

по Протокол  № 2/02.03.2000 г. на Общински съвет – Две могили 
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 Чл.1. Общинско предприятие ”Автогара” осъществява дейността си на 

извънбюджетна сметка, съгл. чл.52,т.3. 

 Чл.2. Общински съвет всяка година утвърждава приходите и разходите по 

извънбюджетна сметка на общинско предприятие ”Автогара” гр. Две могили, съгл. 

чл.52,т.3. 

 Чл.3. На общинското предприятие не могат да бъдат възлагани функции, 

представляващи част от административно-техническото обслужване на 

населението от общината. 

 Чл.4. Общинско предприятие ”Автогара” гр. Две могили се създава, 

преобразува и закрива с решение на Общински съвет, съгл. чл.54,т.1. 

 Чл.5. С решение на Общински съвет се определя дейността, структурата, 

числения състав и предоставеното за управление общинско имущество. 

 Чл.6. Сключването на индивидуалните трудови договори с управителя и 

другите длъжностни лица се извършва от кмета на общината. 

 Чл.7. Дейността на общинско предприятие ”Автогара” се съществява от 

управителя и длъжностните лица, които: 

 1. създават необходимите условия за пристигане, спиране и паркиране на 

автобусите и тасиметровите автомобили на територията на Автогарата; 

 2. контролира пътническите превозни средства, относно външен вид и 

условията при които ще пътуват гражданите, съгл. изискванията на Министерство 

на транспорта; 

 3. създават необходимите условия на пътниците в чакалнята; 

 4. дават достоверна информация на пътниците за пристигането, престоя и 

заминаването на пътническите превозни средства; 

 5. на видно място постяват разписание на движещите се автобусни линии; 

 Чл.8. Автобусите на превозвача се паркират на сектора 10 минути преди 

часа на тръгване. 

 Чл.9. При престой в автогарата, автобусите се паркират на определените за 

целта места. 

 Чл.10. Задължения на пътниците: 

 1. да се качват и слизат на определения за целта сектор; 

 2. да поддържат необходимата хигиена в превозните средства; 

 3. да поддържат чистота в сградата и района на автогарата. 

 Чл.11. Забранява се: 

 1. умишлен престой на автобуса пред сектора за тръгване; 

 2. спирането и престоя на изхода на автогарата; 

 3. измиването и изчистването на автобусите на сектора за тръгване; 

 Чл.12. За неизпълнение изискванията на този правилник или нарушаване 

реда в автогарата се налагат санкции - 10,00 лева. 

 Чл.13. Въз основа на този правилник, кметът на общината сключва договори 

с превозвачи, минаващи на територията на Община Две могили. 

 

 


