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ПРОТОКОЛ 
№ 1 

 
Днес 31.01.2020 г. от 14:00 часа се проведе заседание на ПК “Транспорт”.  
   
На заседанието присъстваха следните общински съветници:  
Венцислав Сивов – председател на ПК „Транспорт”; 

  Ахмед Ахмед; 
Бранимир Балачев; 
Даниел Николов; 
Ивайло Митковски; 
Костадин Костадинов; 
Мартин Златев; 
Станислав Иванов. 
 
Отсъстваха: Мартин Андонов; 
 
На заседанието присъстваха още: Тодор Балабанов – председател на 

Общински съвет – Варна, Дeяна Стефанова – адвокат-довереник на Общински 
съвет – Варна, Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, 
икономика и стопански дейности“, Радко Радев – председател на „Дружество на 
инвалидите – Варна“, Димчо Иванов – председател на независим транспортен 
синдикат „АВТО-94“, Стела Николова – общински съветник, Янко Станев – 
общински съветник, Дочко Дойчев – таксиметров шофьор.  

 
Венцислав СИВОВ 
Добър ден, колеги имаме кворум и може да започнем днешното заседание. 

Откривам първото заседание на ПК „Транспорт“. Има ли предложения за 
допълнение към така предложения дневен ред? 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Това искане от транспортния синдикат „АВТО-94“ ще го разгледаме ли? 
 
Венцислав СИВОВ 
Добре, ще подложа на гласуване това искане да влезе в точка „Разни“ за 

разглеждане.  
Колеги, който е съгласен в точка „Разни“ да разгледаме искане от Димчо 

Иванов – председател на независим транспортен синдикат „АВТО-94“ с рег. № ОС 
20000068ВН/28.01.2020г., относно обособяване на нови таксиметрови места, моля да 
гласува.  

   
Резултати от гласуването: за - 4; против - 0; въздържали се – 2; 

предложението се приема. 
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Председателят на ПК “Транспорт” предложи заседанието да протече при 
следният  

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Разглеждане на предложения от Иван Портних – кмет на община Варна 

с рег. № РД 20001428ВН/22.01.2020 г. и рег. № РД 20001428ВН – 001ВН/22.01.2020 
г., относно обсъждане и приемане на проектобюджета на община Варна за 2020 г., 
дейност „Транспорт“.  

2. Разглеждане на заявление от д – р Радко Радев – председател на 
Дружество на инвалидите – Варна с рег. № ОС19000744ВН/05.12.2019 г,. относно 
предоставяне на 5 /пет/ карти за градски транспорт. 

3. Разни. 
3.1. Искане от Димчо Иванов – председател на независим транспортен 

синдикат „АВТО-94“ с рег. № ОС 20000068ВН/28.01.2020г., относно обособяване на 
нови таксиметрови места.  

 
Резултати от гласуването: за - 6; против - 0; въздържали се – 0; 

предложението се приема. 
 

ПЪРВА ТОЧКА 
 
Венцислав СИВОВ 

  Разглеждане на предложения от Иван Портних – кмет на община Варна с рег. 
№ РД 20001428ВН/22.01.2020 г. и рег. № РД 20001428ВН – 001ВН/22.01.2020 г., 
относно обсъждане и приемане на проектобюджета на община Варна за 2020 г., 
дейност „Транспорт“. 

Колеги, давам думата на господин Петко Бойновски. Заповядайте.  
  

/Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, 
икономика и стопански дейности“ представи проектобюджета на Oбщина Варна 
за 2020 г., дейност „Транспорт“ /Приложение № 9/, приложен към Протокола./ 

  
Венцислав СИВОВ 
Колеги, мнения и предложения относно бюджета има ли? 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Първо господин Злати Златев би трябвало да присъства, когато се разглежда 

бюджета. Господин Златев шефа на градски транспорт, който ще получава пари от 
общината, за да може да извършва неговата дейност. За да можем да направим 
каквото и да е в бюджета, искам да попитам, каквото и да гласуваме, господин 
Бойновски, Вие ли ще ми обясните точно как би трябвало да работим, като някои 
млади общински съветници не сме запознати, да кажем, четем, но нещо не можем да 
разберем. Има ОП „ТАСРУД“, има „Градски транспорт“ ЕАД, има  Община, която 
подписва документи и не можем да разберем тази симбиоза, която се получава и 
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накрая се получават неща, че „Градски транспорт“ ЕАД заявяват едни неща в 
медиите, след три дни градски транспорт се само опровергава, след което Вие 
господин Председател отивате пред медиите и казвате трети цифри. Аз чета и не 
мога да осъзная, как живее този градски транспорт. Имам приятели, имам познати, 
които работят в „Градски транспорт“ ЕАД и те казват, че са на границата на 
оцеляването. Затова към кого да се обърна към „Градски транспорт“ ЕАД, когато 
шефът го няма, за да мога да си оформя мнението, как да гласувам. Девет милиона 
ще стигнат ли? Някой ще обясни ли какво става в градски транспорт и как ще го 
спасяваме ли или ние чисто и просто ще гласуваме едни пари, докъдето стигнат. 
Благодаря.  

  
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Естествено въпроса е интересен с оглед на тези публикации, но нека бъдем 

коректни в това, което казваме, че очевидно в „Градски транспорт“ ЕАД най – 
вероятно има проблеми като във всяко едно търговско дружество. Те не са от днес 
не са от вчера, така че дали са млади или стари съветниците според мен няма кой 
знае какво значение. Истината е следната, че първите цифри, които бяха изнесени 
имало е посещение при господин Златев в „Градски транспорт“ ЕАД и той е казал 
едни цифри, които не отговарят на действителните. Аз също се запознах видяхме ги, 
проверихме ги и се указа, че една голяма част от тези задължения са платени други 
предстоят да бъдат платени и мисля че Председателя даде някаква информация в 
тази връзка, че първоначалните цифри, които първоначално бяха публикувани не са 
верни. Нека да не избързваме така и да хвърляме в публичното пространство едно 
недоверие, че един казва едно друг друго. Когато става въпрос за цифри човек 
трябва да бъде пунктуален. Към кой момент дали, може би, преди пет, шест месеца е 
имало такова задължение или примерно преди два месеца, но какво е към днешния 
ден, защото ние обсъждаме бюджет, който ще бъде за 2020 година и трябва да бъдем 
коректни в това отношение. Аз мисля че цифрите, които са изнесени в последствие 
са по – достоверни от това, което идва.  

Искам да кажа и нещо по повод на тези карти да градски транспорт, но вие 
знаете, че общината има изключително социална политика. Знаете колко 
пристигнаха, предполагам, че и тук в комисията също може да са пристигнали 
такива документи свързани с непрекъснати искания за намаляване на цените на 
картите на хора с увреждания, знаете че има една наредба, която казва до толкова 
процента инвалидност такова намаление, ученици и така нататък. Всички тези неща 
се натрупват и в края на краищата „Градски транспорт“ ЕАД, като изпълнител на 
тази общинска воля не може да има тези постъпления, които има „Транстриумф 
Холдинг“ АД или който и да е друга, който не съблюдава тази политика. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ  
Това само човек, който не е запознат с нещата може да го каже. 

„Транстриумф Холдинг“ АД работи по същите правила, в които работеше и 
„Градски транспорт“ ЕАД.   
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Бранимир БАЛАЧЕВ 
Говоря за това, че „Транстриумф Холдинг“ АД, като частно търговско 

дружество има други правила. Докато общинските търговски дружества те се 
контролират от много хора, при тях социалната дейност е на по – високо ниво. Има 
ли профсъюзи в „Транстриумф Холдинг“ АД? Какво е тяхното влияние там?   

 
Ивайло МИТКОВСКИ  
Нали сега „Транстриумф Холдинг“ АД го няма, защо тогава „Градски 

транспорт“ ЕАД тръгва все по – назад, след като го няма Транстриумф Холдинг“ 
АД? Беше казано, че в следствие на това, че Транстриумф Холдинг“ АД обслужва 
печелившите линии, ето взеха ги преди няколко години, „Градски транспорт“ ЕАД 
затъна още повече.   

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Когато обсъждаме едно общинско търговско дружество, знаете мястото е в 

друга комисия след като се изслушат годишните отчети и така нататък. 
Моята идея беше, че цифрите, които са излезли предварително са неверни и 

се търси един медиен бум да се създаде виждате ли колко са големи задълженията 
на това търговско дружество. Верни са цифрите, които бяха подадени след проверка, 
която направи председателския съвет и лично Председателя. 

 
Стела Николова     
Тъй като става въпрос за медийни публикации по мои публикации във 

фейсбук и става въпрос за документи, които всеки от вас е получил като 
общински съветник, не можем да се правим, че писмото на господин Златев от 
26 октомври и с изходящ номер от „Градски транспорт“ ЕАД от 26 октомври и 
внесено в общински съвет на 27 ноември не съществува. Сега ако господин 
Златев е положил подпис под цифри, които не съществуват, както Вие 
твърдите, че тези задължения към този момент не са били съществували 
господин Златев си носи отговорността за това. В последствие аз помолих с 
писмено господин Златев по същия начин да ми отговори, какви са 
задълженията на „Градски транспорт“ ЕАД към 17 януари 2020 година. Той ми 
отговори това писмо отново е налично на пощите на всеки един от вас, всеки 
един от Вас го е получил. Това второ писмо е с подписа на главния 
счетоводител на „Градски транспорт“ ЕАД, отново не говорим за спекулации. 
Там вече цифрата беше още по – голяма, защото господин Златев беше включил 
цената неплатена по компонент 9 от проект „Интегриран градски транспорт на 
Варна“, фаза 1. Искам да Ви кажа, че в рамките на две седмици аз от пълен лаик 
на тема транспорт мога да говоря по градски транспорт първа фаза, втора фаза 
и така нататък. Не желая да правя скандали по медиите, затова съм тук. 
Съжалявам, че господин Златев или беше натирен или беше изгонен, защото 
той дойде тук с явното желание, господин Златев в момента го няма, което за 
мен е показателно, че Вие не желаете да го чуете, но тогава ще слушате само 
мен. През 2020 година ОП „ТАСРУД“ трябва да събира изцяло средствата, 
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които постъпват в билетната система, която е автоматизирана с какво „Градски 
транспорт“ ЕАД ще се издържа? Само с дотация от Община Варна ли ще бъде 
ли подписан този договор, който е обещан още през далечната 2013 година, 
разгледан на заседание на общински съвет? Господин Златев така ми каза, че 
той няма договор, обещано му е да се плаща на километър. Кога ще се случи 
това? Защо господин Златев си отиде? 

 
Венцислав СИВОВ 
Благодаря Ви, госпожо Николова. Давам думата на господин Балабанов. 

Заповядайте. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз не знам, защо господин Златев си е тръгнал даже не съм бил тук, 

когато е бил тук или си е тръгнал. Ще кажа следното. Първо генерално по 
темата, отклонихме се изцяло от темата за бюджета, в момента гледаме 
бюджета. По отношение на състоянието на „Градски транспорт“ ЕАД, предстои 
ежегодно да разгледаме и да приемем икономическа рамка по силата, на която 
се правят изравнителни плащания и прочие. Разглеждаме стойността на един 
километър, който градски транспорт изминава и определяме съответната 
стойност, гласуваме икономическата рамка по силата на тази икономическа 
рамка „Градски транспорт“ ЕАД получава допълнително средства. По 
отношение на плащането на километър, за което говорите, то ще се случи, след 
като абсолютно цялата система заработи тя функционира в момента, докато 
реално заработи, защото в момента има междинно, има кондуктори знаете и 
контрольори, които все още спомагат. След което от там нататък ще започне да 
се плаща на километър. По отношение на договора, защото вчера сте ми 
изпратили едно писмо, въпросния договор е подписан много отдавна. По – 
добре е първо да питате дали има договор, не знам кой договор визирате първо, 
може би договорът за обществен превоз на пътници. Има сключен договор след 
наше решение взето през 2013 година, доктор Митковски най – вероятно си 
спомня, има сключен договор по силата на който в момента „Градски 
транспорт“ ЕАД единствен оператор извършва превоз на пътници, по силата на 
този договор. По силата на този договор има много компоненти, един от 
компонентите е начина на плащане, който следва да се прави на километър. 
Отново казвам всички тези неща са въпроси, които следва да обсъждаме, когато 
гледаме икономическата рамка, когато респективно гледаме финансовите 
отчети на дружеството. Една вметка ще направя по отношение на изказването 
на доктор Митковски, защо преди пет години „Транстриумф Холдинг“ АД е 
бил печеливш и така нататък, не желая да се меся в работите на „Транстриумф 
Холдинг“ АД и изобщо да ги коментирам, като дружество, защото те са си 
частноправен субект, само ще Ви кажа, че от 2007 година до момента 
дружеството прави разходи за заплати в размер на 20 милиона повече годишно. 
За сметка на това прихода за този период не се е увеличил в този порядък не 
заради друго, а по простата причина, че цената на билета е същата. Готов съм 
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по всеки един параметър от дейността на дружеството – разходен, приходен да 
седнем и да коментирам, ако искате ще направим една специална комисия ще 
поканим и господин Златев и Биляна Якова за проекта да седнем и да обсъдим 
нещата, но молбата ми е първо да се запознаете, несериозно е да казвате, че за 
две седмици сте станала експерт в градския транспорт. Нека да направим една 
специална комисия аз не бягам от дебат, готов съм да дебатирам по всяка една 
от точките. 

Битуват едни тези, че дружеството ще става частно в медиите битува 
това. Тъй като има медии в момента, искам да кажа, че такава теза не стои на 
дневен ред и не е сериозна, най – малкото. 

 
Венцислав СИВОВ 
Колеги, нека наистина да направим едно специализирано заседание на 

комисията. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Преди десет минути тук беше господин Златев, нека да му се обадим и да 

го извикаме, ние в момента разговаряме за човека, а той може би е някъде в 
сградата.   

 
Янко СТАНЕВ 
Колеги, този дебат сме го правили и си спомням как от трибуната 

изчетохме и господин Балабанов и аз същите тези, защото те вълнуват хората. 
От трибуната беше изчетена една справка за икономическите показатели на 
„Градски транспорт“ ЕАД и тяхната промяна във времето свързана с 
обективните цени на горива, даже и амортизациите бяха включени с новите 
автобуси. Можете ли да си представите, колко е амортизацията при старите 
автобуси и при новите, което също се отразява на резултата на „Градски 
транспорт“ ЕАД. Така, че аз не мисля че по време на обсъждането на бюджета, 
точката е обсъждане на състоянието на „Градски транспорт“ ЕАД. Готов съм по 
всяко време и аз като господин Балабанов свикваме комисия и говорим за 
„Градски транспорт“ ЕАД, но с цифри и със сериозно отношение, защото съм 
сигурен че всички хора, които са запознати с логиката на градския транспорт, с 
европейския проект, с картата, с която работим, с транспортната схема, с която 
работим, с доста подробности, които не знаете и които пречат, дори законово 
някои път прескачаме само и само да имаме градски транспорт и линии, които 
излизат извън законовите рамки, в които ние трябва да се движим, само и само 
да обслужваме гражданите. Не съм съгласен с тезата, че ние като общински 
съветници не сме направили всичко възможно да работим и „Градски 
транспорт“ ЕАД да продължава да се развива, независимо от това, че може би 
съм единствения, който е предлагал повишаване на цената на билета.  

Сега в момента гласуваме един бюджет, в който са включени част от 
нещата, с които ние решаваме въпроси на същото това дружество и разбира се 
на гражданите на Варна. 
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Аз твърдя, че ние като общински съвет винаги сме стояли зад 
дружеството. Правили сме всичко възможно да направим дружеството изгодно 
за варненци, не за бюджета, не за общински съвет, не за нас. Съгласен съм че 
има дефекти в управлението, не съм казал, че са безгрешни. Аз смятам, че този 
бюджет, който предлагаме си заслужава да бъде подкрепен, защото в него за 
тези пари не са за „Градски транспорт“ ЕАД, тези пари са за хората. 

 
Станислав ИВАНОВ  
Колеги, ще започна с една реплика към колежката. Колежке, 

апострофирам Ви не за друго, а правите внушения, съжалявам много, казвате, 
че господин Златев е натирен и така нататък, правите внушения, които не са 
коректни от ваша страна. Ще Ви помоля, когато се изказвате да не правите 
такива внушения, за да заблуждавате хората, които Ви слушат.  

По отношение на бюджета на „Градски транспорт“ ЕАД адмирации за 
това, че се повишават доплащанията, наистина това е една първа крачка към 
подобряване на финансовото състояние на „Градски транспорт“ ЕАД. В крайна 
сметка всички знаем какво трябва да стане, че цената на билета от 2006 година 
не се променяла и няма как да очакваме чудеса от „Градски транспорт“ ЕАД да 
излезе на печалба при положение, че е взело линиите на частното дружество. 
Това не е панацея, имаме колективен договор имаме един ред неща, които са 
съпътстващи към дейността на „Градски транспорт“ ЕАД да не говорим за 
социалната функция, картите и другите неща. Това е първа крачка от 25 % се 
увеличава на 35 % това е адмирация, наистина така трябва да се постъпва, за да 
се облекчи финансовото състояние на „Градски транспорт“ ЕАД с тези 
доплащания.  

Друго нещо, което искам да отбележа. Колеги, Вие наистина ли не 
виждате как се промениха нещата с икарусите, а в момента се купуват нови 60 
електробуса, просто се променя услугата. Тази услуга струва пари да разбира се 
има европейско финансиране, но има и финансиране, което трябва да се 
осигури от общината. Няма как да подобрим услугата без да поемаме и 
дългосрочен дълг. Няма как да стане това. Ето в тази посока се работи.  

Съжалявам, че го няма господин Златев, наистина има неща, които трябва 
да се подобрят и за мен това е да се оптимизират линиите на градски транспорт. 
Една голяма част от тях се дублират аз съм го казвал и друг път, наистина 
трябва да се приеме нова транспортна схема, булевард „Васил Левски“ вече е 
завършен локалните платна могат да се използват за движение на градския 
транспорт има опции. Това е нещото, което ако можете да го приемете, като 
критика, има резон да се оптимизира и от там да паднат разходите. Иначе 
социалната функция, която сме вменили на оператора си остава. В крайна 
сметка или ще му търсим печалба ще го правим търговско или ще трябва да 
дотираме.  
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Бранимир БАЛАЧЕВ 
Аз искам да кажа това, което започнах преди малко. Бъркаме мястото, 

където трябва да поставим тези въпроси. Всеки има право да ги поставя, спор 
няма по това. Всеки е със съзнанието и функцията, която изпълнява тук, но ние 
във всяка комисия не се занимаваме конкретно с това, което трябва да направим 
във връзка с приемането на бюджета, защото това е най – важния документ за 
годината, а се разпростираме и започваме да ровим някъде. Да, сигурно ако 
започнем да търсим кусури на „Градски транспорт“ ЕАД най – вероятно ще 
намерим. Готови сме, както Председателя го каза, както и другите колеги, че 
такъв дебат може да се направи, но той е на друго място. Сега ще имаме 
годишни финансови отчети на всяко търговско дружество, там всеки ще каже, 
може да зададе въпроси и така нататък. Тук въпроса е ние ще приемем ли тези 
9 422 224 лв., като социална функция, която ляга върху „Градски транспорт“ 
ЕАД или няма да я приемем. Това е темата на това заседание в момента. Иначе 
правим синя допълнителна зона, очакваме автомобилния поток да се намали, да 
се натовари градския транспорт с повече пътуващи. Има много идеи, 
включително и новите автобуси, които няма да замърсяват и така нататък, тук 
се подхвърли за профсъюзите, за това че това е общинско предприятие и там 
строго се спазват тези взаимоотношения, за разлика от частните фирми, където 
не един или два пъти знаем, че повечето частици не плащат, и не плащат 
половината заплати и така нататък. Такова нещо има ли в „Градски транспорт“ 
ЕАД, такива оплаквания има ли? Няма разбира се. Да, има кусури в комисията 
по собственост и стопанство, когато дойде този момент, всичките въпроси, 
включително на колежката и на всички останали, има хора, които дълго време 
са се занимавали, доктор Станев и Председателя, аз също се опитвам да вляза в 
темата, като член на комисията, така че ще го дебатираме това нещо, но нека да 
не бягаме от това, което трябва да решим сега. Защото ние до единайсти трябва 
да сме приели бюджета, защото има срокове и тези срокове са императивни и 
ако случайно стане, че не можем да го приемем става една голяма трагедия не 
можем да допуснем такова нещо.   

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Аз не съм против социалната функция на „Градски транспорт“ ЕАД. Това 

което говорих за медиите го има в медиите, има го и по нашите таблети, това е от 
медиите, затова казах, че го има пуснато от медиите. Всеки си прави интерпретации 
на градски транспорт, както си решава. Но господин Златев го няма. Ние сме 
принципал на „Градски транспорт“ ЕАД, тоест ние трябва да  задължим. Вие, след 
като сте били при него господин Председател, казахте ли му, че задължително 
трябва да присъства на заседанието на комисията? 

Тези девет милиона, които ще трябва да гласуваме и които казваме, че са 
социална функция на общината, точно затова ни трябваше господин Златев да каже 
дали тези девет милиона ще стигнат на „Градски транспорт“ ЕАД, защото после ще 
се каже дайте пари, за да доплащаме. Господин Председател Вие казахте, че има 
допълнителни финансови инструменти, за да може да се подпомогне „Градски 
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транспорт“ ЕАД, ако не стигнат парите. След като Вие казвате пред председателя на 
ПК „Финанси и бюджет“, че ще намерите пари за дотация на „Градски транспорт“ 
ЕАД при този билет, при това намаление на цените на картите, което се направи 
преди три месеца, защо това е друг въпрос, и с това увеличение, което за три години 
по 10 % е подписано споразумението. Трябва да намерим пари и дали тези девет 
милиона стигат. Това е бюджета, за това сме се събрали, дали им стигат парите. 
Благодаря.  

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Имаше добро предложение да се направи специална комисия по темата за 

„Градски транспорт“ ЕАД. Всички тук сме съгласни. Остана само да уточним 
следващата седмица и то както го каза колегата да е преди сесията, нека да го 
направим в понеделник или вторник, когато има комисии. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Може да е другия петък. 
 
Венцислав СИВОВ 
Колеги, който е съгласен да направим комисия специално за „Градски 

транспорт“ ЕАД в петък в 14:00 часа, моля да гласува.   
   

Резултати от гласуването: за – 8; против – 0; въздържали се – 0; 
предложението се приема. 

 
Венцислав СИВОВ 
Уважаеми колеги, който е съгласен да дадем положително становище на 

проектобюджета на община Варна за 2020 г., дейност „Транспорт” - Приложение № 
9 в размер на 9 422 224 лв., моля да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за – 5; против – 2; въздържали се – 1; 

предложението се приема. 
 
Комисията взе следното решение: 
„ПК „Транспорт” разгледа предложения от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД 20001428ВН/22.01.2020 г. и рег. № РД 20001428ВН – 001ВН/22.01.2020 г., 
относно обсъждане и приемане  на проектобюджета на Община Варна за 2020 г., 
дейност „Транспорт” /Приложение № 9/.  

Комисията взе следното решение: 
Дава положително становище на проектобюджета на Община Варна за 2020 

г. на дейност “Транспорт” - Приложение № 9 в размер на 9 422 224 лв. 
Препраща към ПК „Финанси и бюджет” за вземане на окончателно решение.“ 
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ВТОРА ТОЧКА 
 

Венцислав СИВОВ 
Разглеждане на заявление от д – р Радко Радев – председател на Дружество 

на инвалидите – Варна с рег. № ОС19000744ВН/05.12.2019 г,. относно 
предоставяне на 5 /пет/ карти за градски транспорт. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Аз искам да кажа нещо в тази връзка. Притеснява ме, че дружествата на 

инвалидите са много, ако уважим на едно, после ще трябва да уважим всичките и 
ще започнат лавинообразно да ни засипват с подобни искания. Да не говорим, че 
цифрата не е вярна. Днес правихме едни изчисления, цифрата реално, ако трябва да 
бъде намалена, защото те трябва да платят около 15 лв. идва около 900 лв. Не е 
това основното, тава ще го поправят в администрацията. Става въпрос, че много са 
такива дружествата и аз се притеснявам, че всеки ще започне да иска карти.  

 
Радко РАДЕВ 
Аз съм председателя, който е подписвал това писмо. Организации във Варна 

колкото искате, даже и никой не може да ги преброи. Докато аз ги броях бяха 
двеста петдесет и нещо, но вече много от тях ги няма. От три години ние искаме 
карти, само една организация, която софиянци създадоха и поискаха една карта. 
Дружеството на инвалидите е единствената организация в този град, която не 
ползва средства отникъде, нито държавни, нито общински пари, нито проекти, 
програми и така нататък. Членовете са 190 -  220 човека това са хора с различни 
заболявания ние искаме да си помогнем, но като нямаш никакви приходи, а 
напротив ние плащаме на общината данък сграда, където се помещава клубът, 
плащаме и всички ангажименти, които по договор сме подписали. За 1000 – 2000 
лв. да помагаме на хората това е обидно не към мен, а към тези, които са като мен, 
а Вие решавайте. Досега нямахме никакви проблеми, никой не е повдигал въпроса 
за първи път чух, че някой има нещо против. 

 
Станислав ИВАНОВ  
Наистина има резон, че ако лавинообразно започнем от едно дружество и 

другите може да поискат. Нали все пак приехме наредба как може да се 
кандидатства за тези карти тоест трябва да отговаряш на определените условия. 
Тези хора, които искат тези карти отговарят ли на тези условия, за да им се 
предоставят? 

 
Радко РАДЕВ 
Отговарят. Тези карти не са персонално на някой от нас. Хора, които ни 

помагат даваме му карта да отиде и да свърши работа някъде и след това я 
прибираме. 
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Тодор БАЛАБАНОВ 
Предлагам прекратяване на дебатите. 
 
Венцислав СИВОВ 
Колеги, подлагам на гласуване предложението направено от господин 

Балабанов за прекратяване на дебатите, който е съгласен, моля да гласува. 
 

Резултати от гласуването: за – 8; против – 0; въздържали се – 0; 
предложението се приема. 

 
Колеги, който е съгласен да предоставим тези пет карти на дружеството, 

моля да гласува. 
 

Резултати от гласуването: за - 7; против -1; въздържали се – 0; 
предложението се приема. 

 
Комисията взе следното решение: 
„ПК “Транспорт” разгледа заявление от ръководството на Дружеството на 

инвалидите – Варна с рег. № ОС19000744ВН/05.12.2019 г., относно предоставяне 
на 5 /пет/ карти за градски транспорт. 

Комисията взе следното решение: 
Дава положително становище и насочва към ПК “Финанси и бюджет” за 

вземане на окончателно решение.“ 
 

ТРЕТА ТОЧКА 
 
Венцислав СИВОВ 
Искане от Димчо Иванов – председател на независим транспортен синдикат 

„АВТО-94“ с рег. № ОС 20000068ВН/28.01.2020г., относно обособяване на нови 
таксиметрови места. 

Колеги, давам думата на господин Иванов. Заповядайте. 
  
Димчо ИВАНОВ 
Председател съм на транспортен синдикат „АВТО-94“. Имам едно искане до 

комисията по транспорт, комисията по финанси и до Председателя на общинския 
съвет входирано на 28, което вече е разпратено до двете  комисии. Нашето искане е 
за незабавно разглеждане на исканията за нашите стоянки, такива искания бяха 
входирани 2018 година, преди това през 2017 година и сега 2020 година, но нищо 
добро не се получи в годините, тъй като предишния председател на ПК 
„Транспорт“ господин Джиков беше изпратил няколко искания до някои от 
заместник – кметове, където беше изпратено нашето искане за свикване на 
комисия. Вече три години нито една нова стоянка не е направена, а много от 
старите вече не съществуват, първо заради синята зона, много от стоянките вече не 
съществуват. Предишната година един от общинските съветници казаха, че нямаме 
нужда от стоянки, тъй като имаме таблети и можем да се движим и да си вземаме 
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поръчките. Аз искам да ви кажа, че ако две хиляди таксита тръгнат да си търсят 
поръчки по пътя, да чакат поръчка от таблета, ами такова задръстване ще стане във 
Варна, както е сега вече задръстен градът от четири нататък до седем, осем. Първо. 
Второ ще има голямо замърсяване в целия град. Ние не искаме да замърсяваме. 
Ние караме на пропан – бутан и на метан. Така че, има европейска практика, 
където е ясно, че, ако има одобрени с разрешителни във Варна две хиляди таксита, 
трябва да има хиляда места, тъй като логиката е едните работят през деня,  другите 
вечерта. Не може клиентите да обикалят целия град, за да намерят някъде стоянка, 
където да си вземат таксита. Ликвидирани са тотална стоянките. Ние преди една 
година говорихме тук. Господин Балабанов тогава каза, интересно е да се направят 
стоянките и да има химически тоалетни, защото сега тези колеги, които работят и 
все още се застават при някоя стоянка, търсят възможности. Това е нашата работа. 
Това е нашето предприятие. Всеки един завод, където работи, си има някакви 
такива дадености, които човешки би трябвало да стане. Тъй като ние плащаме вече 
четвърта година алтернативен данък, би трябвало малко от малко Общината да ни 
помогне. Ние не искаме много. Ние нямаме политически искания. Ние искаме 
социални такива, които в момента с това наше искане, ние искаме да станат. Къде 
са нашите искания? При кой заместник – кмет и защо досега не е направена 
комисия по безопасност на движението, като бяха обещания, че ще има 
присъстващи от синдикалните организации, ще има присъствие от градски 
транспорт, от КАТ и така нататък. Не знам при господин Бойновски ли са тези 
наши искания, има становище и от ОП „Общински паркинги и синя зона“. Там съм 
ходил. Те също направиха някакви такива техни виждания. Къде са тези наши 
искания? Къде са изчезнали някъде по администрацията, аз не знам, но моля 
председателя на комисията спешно да търси къде са тези наши искания и съответно 
да се придвижи по – бързо, да тръгнат нещата, защото вече три, четири, години 
спираме на забранено, пишат ни актове. Ние излизаме, колкото да работим, за 
фишове. Общинска полиция постоянно ни пишат фишове. Другото което е, на 
Катедралата има знак 24 места. В дясно има разчертано за 13 места, в ляво няма 
разчертано. Общинска полиция идва пише актове. Господин Костадинов присъства 
там и видя, а по принцип, след като има знак, маркировката не е по-важна от 
знакът. Не би трябвало да ни пишат фишове. Извиках колегите да присъстват 
извикахме шефа на общинска полиция и той видя действително, че има законово 
нарушение. От него ден нататък спряха да ни пишат фишове. Година и половина, 
две, ние всеки ден, застане ли някой в ляво плаща такива фишове, които всъщност 
са не законни и не правомерни. Значи ние искаме, след като общината иска пари от 
нас, ние си мълчим. Ето вече две години, нито съм дошъл да кажа искаме по-малко 
и така нататък. Малко от малко общината да се вземе към тези наши проблеми и да 
ги решим в най-скоро време, защото има напрежение не само за това. Имаме 
напрежение за законодателни такива неща към Министерството на транспорта и 
ще стане нещо, която не би трябвало да стане. 
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Ивайло МИТКОВСКИ 
Предложението на транспортен синдикат „АВТО-94“ настина беше, до 

колкото си спомням внесено, преди доста време, но не мина за разглеждане и 
нямаше някакъв резултат поне за тях. Така че, особено сега с разширяването на 
синята зона, е логично това тяхно предложение да бъде разгледано и не е лошо да 
бъде наистина разгледано. Само искам да попитам понеже синята зона в момента е 
доста ограничена, като обем, колко стоянки и където конкретно ви бяха закрити? 
 

Димчо ИВАНОВ 
Сега в момента в синя зона почти няма стоянки. Само на Севастопол има 

стоянка.  
 

Станислав ИВАНОВ 
Току що цитира Катедралата.  
 
Димчо ИВАНОВ 
Не, говорим тук в широк център.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
В синята зона имате например на ул. „Братя Миладинови“, две места, които 

не ползвате.  
 

Димчо ИВАНОВ 
Там са четири места там. Тя е постоянно заета от частни автомобили и ние не 

искаме да има там стоянка, защото там няма пътникопоток. Ние сме написали 
точно какво искаме. 

 
Ивайло МИТКОВСКА 
Добре. Не спорим. Имате също така на ул. „Опълченска“ също имате.   
 
Димчо ИВАНОВ 
Имах ме, сега вече не. Имахме две места, които бяха срещу Макдоналдс 

също ги няма.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Вие имате ли предложение, къде точно да бъдат другите?  
 
Димчо ИВАНОВ 
Имаме, разбира се. След като тука махнем тези четири места, нека да не са 

точно срещу Макдоналдс. Където е икономическия техникум нека там да има две 
места. Има възможности.  
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Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз съм съгласен, че трябва да се разгледа въпроса. За необходимостта от 

повече или по-малко стоянки, аз лично не съм убеден. Има мнения в едната посока, 
има мнения и в другата посока. Аз лично нямам сформирано за себе си мнение. За 
това е хубаво да поканим повече представители на браншът, таксиметрови 
компании и превозвачи, и съответно да го разгледаме, но на първо място трябва да 
видим Комисията по безопасност на движението.  

 
Димчо ИВАНОВ 
Трябва да има от КАТ, трябва да има от „Градски транспорт“ ЕАД.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
На първо място трябва да видим има ли такава необходимост, защото аз съм 

чувал от таксиметрови шофьори, аз Ви казвам какво съм чул от ваши колеги, 
когато съм ползвал услугата, точно обратното нещо - няма нужда. 

 
Димчо ИВАНОВ 
Един ден ще се разходим и ще Ви покажа всичко.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ние цял ден сме в движение.  
 
Димчо ИВАНОВ 
Не е вярно това нещо. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Е, не е вярно. Затова казах, че е хубаво да се чуят повече.   
 
Димчо ИВАНОВ 
Казахте за превозвачи, всичко е на фалшиви ООД-та. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Господин Иванов, има си правораздавателни органи, подай там сигнал. 
 
Димчо ИВАНОВ 
Подавам съм много пъти. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Аз предлагам Председателя на общински съвет е тук. Нека той да излезе с 

решение, защото става въпрос за едно решение, което трябва да бъде взето, както 
от общински съвет, така и от администрацията, така и от други представители на 
бранша, за което мисля, че тук няма никакъв проблем и спор по темата.  
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Венцислав СИВОВ 
Препратено е към администрацията с искане по компетентност. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
То не е по компетентност точно. Аз по – скоро ще обърна малко нещата. 

Предлагам ви да насрочите една пак специална комисия, да я нарека, след сесията, 
защото много ще станат комисиите.  След сесията, на която през това време ще си 
изискаме всички стари предложения, които са били във времето, или да си ги 
извадят от архива колегите, да ги разгледаме на тази среща, да поканим повече 
представители на бранша, от ОП „Общински паркинги и синя зона“, „Градски 
транспорт“ ЕАД и да стартираме. От там да преценим, каква е необходимостта от 
паркоместа, след което да прецизираме евентуално, ако има необходимост от 
повече, къде да бъдат. Тогава да предоставим всичко в Комисията по безопасност, 
която да каже допустимо ли е законово на тези места на има стоянки.  

 
Венцислав СИВОВ 
Ще решим тогава, кога да бъде тази комисия. Господин Балачев, заповядайте. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Аз четох внимателно Вашето искане. То има няколко аспекта в него от една 

страна казвате, това което сте ни дали не ни устройва, защото не е на хубави места 
и второто е вече затова, че недостигат местата въобще. Според мен сте цитирали 
едни наредби там, които са абсолютно правилни. Първо според мен 
специализирани стоянки би могло да има около заведения, от които например  
хората не биха могли или нямат възможност, защото при вас деветдесет и девет на 
сто се поръчват по телефона, много малко са тези, които вече махат по улицата. 
Мисълта ми е следната, добре е това, което казва Председателя и господин 
Костадинов, което предлага, да се направи специализирана комисия, да се вземат 
тези неща е абсолютно правилно и най-вероятно това ще се случи щом той го 
казва. Въпроса е че, ние социално можем да ви предложим и според мен, аз ще 
заема такава позиция, че там където има нужда, болници, поликлиника и така 
нататък, би могло да има хора, които нямат възможност и вие да бъдете под ръка, 
както се казва. Вече по останалите места за замърсяването на въздуха, затова че не 
могат всички бръмчат непрекъснато, вече могат да се търсят други места, които 
обаче няма да са дето се казва „на пъпа“ на града, за да чакате някой да ви вземе, 
защото първо няма такава възможност, и второ губи се ефекта от синя зона. Така 
че, нека да го разгледаме в двата аспекта. Места, където да спирате, за да можете, 
включително и тоалетните, което каза Председателя и така нататък, може да се 
мисли разширителна, но специализирани стоянки трябва да има определени места, 
където има хора, които имат нужда от тях. 
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Дочко ДОЙЧЕВ 
Искам да отговора на господин Балачев, че в болниците, летища, молове, там 

са платени пиаци. Ние не можем да ги ползваме. За летище - Триумф такси, 
Терапия - Триумф такси, двата мола - Триумф такси. Няма къде да застанем.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Те не са общински пиаци. 
 
Дочко ДОЙЧЕВ  
За това нека в тази работна група наистина да ги уточним подходящите 

места.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Въпросът е изчерпан. Няма смисъл повече да коментираме. Ще има 

специална комисия по въпроса, ще имаме време да се подготвим и решим въпроса.  
 
Венцислав СИВОВ 
Ще направим специална комисия и ще разясним всички тези въпроси, но  

след сесията ще обявим дата. Това е няма други въпроси. Закривам днешното 
заседание на ПК „Транспорт“. Благодаря.  

 
  
 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 
 
 
 
Край на заседанието: 15:15 часа 
 
 
 
 

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


