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ПРОТОКОЛ 

 
№ 5 

 
Днес 25.02.2021 г. от 13:30 часа се проведе онлайн заседание на ПК 

“Транспорт”. 
 
В заседанието се включиха следните общински съветници:  
Венцислав Сивов – председател на ПК „Транспорт”; 
Ахмед Ахмед; 
Бранимир Балачев; 
Ивайло Митковски; 
Костадин Костадинов; 
Мартин Андонов; 
Мартин Златев; 
Станислав Иванов. 
 
Включиха се още: Пейчо Пейчев – заместник - кмет на община 

Варна, Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, 
икономика и стопански дейности“. 

 
 След направена поименна проверка на кворума, Председателят на 

ПК „Транспорт“ откри заседанието, като предложи да се проведе при 
следния  

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община 

Варна с рег.№ РД 21003045ВН/15.02.2021 г., относно обсъждане и приемане 
на проектобюджета на община Варна за 2021 г., дейност „Транспорт“.  

2. Разглеждане на писмо от Благовест Георгиев – кмет на село Тополи 
с рег. № РД21002567ТПЛ-001ВН/08.02.2021 г., относно цени на 
абонаментните карти на територията на община Варна. 

3. Разни. 
 

 Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се – 0; 
предложението се приема. 
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ПЪРВА ТОЧКА 
 
Предложение от Иван Портних – кмет на община Варна с рег.№ РД 

21003045ВН/15.02.2021 г., относно обсъждане и приемане на 
проектобюджета на община Варна за 2021 г., дейност „Транспорт“.  

 
 /Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, 

икономика и стопански дейности“ представи проектобюджета на Oбщина 
Варна за 2021 г., дейност „Транспорт“ /Приложение № 9/, приложен към 
Протокола./ 

 
 Председателят на комисията подложи на гласуване следното решение: 
„ПК „Транспорт” дава положително становище на проектобюджета на 

Община Варна за 2021 г. на дейност “Транспорт” - Приложение № 9 в размер 
на 9 372 504 лв.  

Препраща своето становище към ПК „Финанси и бюджет” за вземане 
на окончателно решение.“ 

 

Резултати от гласуването: за - 6; против - 0; въздържали се – 1; 
предложението не се приема. 
  
 

ВТОРА ТОЧКА 
 

Писмо от Благовест Георгиев – кмет на село Тополи с рег. № 
РД21002567ТПЛ-001ВН/08.02.2021 г., относно цени на абонаментните 
карти на територията на община Варна. 

 
 Благовест Георгиев, в качеството си на вносител представи своето 

искане, като подчерта, че към момента цената на абонаментните карти е 
финансово неизгодна за гражданите, които пътуват с градски транспорт. 
Той даде пример с електронния билет, с който може да се сменят два 
автобуса в рамките на един час и да стигнат по - далече, а абонаментната 
карта, която е на хартиен носител е за една линия това не може да се случи.   

В тази връзка той предложи да се започне дискусия с „Градски 
транспорт“ ЕАД и ОП ТАСРУД и да се помисли за изравняване на цените 
на всички абонаментните карти за пътуване на територията на общината. 

 
Мартин Златев предложи общинската администрация да предостави 

на комисията справка за първите шест месеца от 2021 г., включваща брой 
продадени абонаментни карти за пътуване с крайградски автобусни линии. 
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   Пейчо Пейчев – заместник - кмет на община Варна, подкрепи 
предложението на Мартин Златев. Той обясни че в момента се подготвя 
възможност всички карти на хартиен носител да започнат да се произвеждат 
на пластмасов и тогава ще има повече опции за преференциалните карти и 
картите за крайградско пътуване. Той се съгласи, че проблема може да се 
разгледа съвместно.  
 

След приключване на разискванията Председателят на комисията 
подложи на гласуване предложението направено от Мартин Златев. 
  Резултати от гласуването: за - 6; против - 0; въздържали се – 0; 
предложението не се приема. 
 
 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 
председателят на комисията. 

 
 
Край на заседанието: 14:30 часа 
 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 
ПК „ТРАНСПОРТ“:                                                         
 
         
_________________                                                  _______________________ 
/Венцислав СИВОВ/                                                  /Мария ДОМУСЧИЕВА/  


