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ПРОТОКОЛ 

№ 10 
 

Днес 08.08.2022 г. от 11:00 часа в Пленарна зала се проведе заседание на 

ПК “Транспорт”. 
 

На заседанието присъстваха следните общински съветници:  

Венцислав Сивов – председател на ПК „Транспорт”; 

Мартин Златев;  

Станислав Иванов. 
 

         Отсъстваха: Ивайло Митковски; 

    Юлиян Губатов. 

   
 

На заседанието присъстваха още: Пейчо Пейчев – заместник-кмет на 

община Варна, Николай Антонов – изпълнителен директор на „Градски 

транспорт“ ЕАД.   

 

 Председателят на ПК “Транспорт” предложи заседанието да протече 

при следният  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

   

 1. Разглеждане на писмо от Пейчо Пейчев – заместник-кмет на община 

Варна с рег. № ЗК22001812ВН/04.08.2022 г., относно изменение и допълнение на 

одобрената от Общински съвет – Варна транспортна схема на община Варна.    

2. Разни. 

 

  Резултати от гласуването: за - 3; против - 0; въздържали се – 0; 

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 
 

Писмо от Пейчо Пейчев – заместник-кмет на община Варна с рег. № 

ЗК22001812ВН/04.08.2022 г., относно изменение и допълнение на одобрената от 

Общински съвет – Варна транспортна схема на община Варна.   

 

Венцислав Сивов обясни, че в писмото има пет предложения, които са 

разгледани, обсъдени и гласувани на заседание на комисията по транспортни 

схеми, като предложи да бъдат подложени на гласуване по отделно.   

 

Председателят на комисията подложи на гласуване първия проект за 

решение: 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията 

и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 
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обществени превози на пътници с автобуси, изд. от Министерството на 

транспорта и съобщенията, (ДВ бр. 32/2002 г., последно изменена и допълнена 

в ДВ бр.44/2011 г.), писмо с вх. рег.№ ЗК22001812ВН/04.08.2022 г. от г-н Пейчо 

Пейчев – заместник – кмет на община Варна, Общински съвет – Варна одобрява 

промяна в Транспортната схема на община Варна, като утвърждава нова 

автобусна спирка с наименование „Под моста“. Същата се позиционира между 

съществуващи спирки „КЗ“ и „Джанавара“ /посока кв. “Аспарухово“/ и се 

обслужва еднопосочно. 

Във връзка т. 1 се променя маршрутното разписание на автобусни линии 

с номера № 12, 17, 17а, 36, 37, 46, 55 и 60 и тролейбусна линия № 88 в посока 

кв. “Аспарухово“ в град Варна. 
 

Резултати от гласуването: за - 3; против - 0; въздържали се – 0; 

предложението се приема. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване втория проект за 

решение: 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията 

и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 

обществени превози на пътници с автобуси, изд. от Министерството на 

транспорта и съобщенията, (ДВ бр. 32/2002 г., последно изменена и допълнена 

в ДВ бр.44/2011 г.), писмо с вх. рег.№ ЗК22001812ВН/04.08.2022 г. от г-н Пейчо 

Пейчев – заместник – кмет на община Варна, Общински съвет – Варна одобрява 

промяна в Транспортната схема на община Варна, като утвърждава нова 

автобусна спирка с наименование „Девня“ (района на търговски комплекс 

„Кауфланд Варна – Одесос), която се обслужва двупосочно.  

Във връзка т. 1 се променя маршрутното разписание на автобусна линия 

номер № 23 с направление: ЖП гара – Варна – с. Каменар. 
 

Резултати от гласуването: за - 3; против - 0; въздържали се – 0; 

предложението се приема. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване третия проект за 

решение: 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията 

и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 

обществени превози на пътници с автобуси, изд. от Министерството на 

транспорта и съобщенията, (ДВ бр. 32/2002 г., последно изменена и допълнена 

в ДВ бр.44/2011 г.), писмо с вх. рег.№ ЗК22001812ВН/04.08.2022 г. от г-н Пейчо 

Пейчев – заместник – кмет на община Варна, Общински съвет – Варна одобрява 

промяна в Транспортната схема на община Варна, като утвърждава нова 

автобусна спирка с наименование „Гробищен парк Север-2“, която ще се 

обслужва двупосочно.  
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Във връзка т. 1 се променя маршрутното разписание на автобусна линия 

номер № 29 с направление: ЖП гара – Варна – м-ст “Аладжа манастир“. 

Реализацията на спирката да се осъществи на последващ етап, на база одобрен 

инвестиционен проект, указващ точното местоположение и безопасност за 

обслужване. Общински съвет – Варна предлага финансовите средства да бъдат 

заложени в бюджета на община Варна. 
 

Резултати от гласуването: за - 3; против - 0; въздържали се – 0; 

предложението се приема. 

 

Във връзка с разкриване на новата основна градска автобусна линия под 

№ 30, Николай Антонов – изпълнителен директор на „Градски транспорт“ ЕАД 

запозна общинските съветници с маршрута, местата за обръщане на автобуса, 

както и какви са били предизвикателствата при обследване на маршрута. Той 

обясни, че в предложението са пропуснали да поставят спирка след 

картингпистата на големия завой, и помоли членовете на Комисията да бъде 

добавена такава, тъй като там живеят хора, които използват спирката. Той каза, 

че ако реализацията на новата автобусна линия бъде в близко бъдеще, подхода 

от главния път до влизането в разклона за СО „Добрева чешма“ трябва да бъде 

уширен и асфалтиран, като обясни, че е много трудно за 10-метров автобус да 

направи десен завой на перпендикулярен завой. В заключение разясни, че с тази 

автобусна линия пътуват пенсионери и в тази връзка предложи да се направят 

три курса на ден – сутрин, обед и вечер, като уточни, че този автобус ще бъде 

използван и като резерв на останалите автобусни линии. 

  

В тази връзка Мартин Златев предложи да се извърши обследване, за да 

може на сесия да се направи предложение за нова спирка - „Големия завой“, по 

маршрута на автобусна линия № 30, обслужвана в двете посоки.   

 
Пейчо Пейчев – заместник – кмет на община Варна каза, че е добре да се 

направи още едно допълнително предложение, в което да се изпише, че се 

възлага на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ да 

изгради уширение на завоя в двуседмичен срок. 

 
Председателят на Комисията подложи на гласуване предложението 

направено от Мартин Златев до сесия да бъде извършено обследване за 

създаване на нова спирка - „Големия завой“ обслужвана двустранно, която да 

се включи в маршрутното разписание на новата автобусна линия, ако отговаря 

на изискванията. 
 

 Резултати от гласуването: за - 3; против - 0; въздържали се – 0; 

предложението се приема. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване четвъртия проект за 

решение: 
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На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията 

и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 

обществени превози на пътници с автобуси, изд. от Министерството на 

транспорта и съобщенията, (ДВ бр. 32/2002 г., последно изменена и допълнена 

в ДВ бр.44/2011 г.), писмо с вх. рег.№ ЗК22001812ВН/04.08.2022 г. от г-н Пейчо 

Пейчев – заместник – кмет на община Варна, Общински съвет – Варна одобрява 

промяна в Транспортната схема на община Варна, като утвърждава нова 

основна градска автобусна линия под № 30 (тридесет), предназначена да 

обслужва гражданите до СО „Телевизионна кула“ и СО „Добрева чешма“, 

които съгласно действащия ОУП (Общ устройствен план) на община Варна са в 

състава на град Варна.  

Във връзка с новата автобусна линия се създават 3 (три) нови спирки с 

наименование: 
№ Наименование на 

новопроектираната 

автобусната спирка 

 Направление 

1 Спирка „Лотос-1“ „Бриз - обръщач“ – СО „Добрева чешма“ 

 Спирка „Лотос-2“ СО „Добрева чешма“ – Обръщач „Бриз“ 

2 Спирка „Телевизионна кула-1“ „Бриз - обръщач“ – СО „Добрева чешма“ 

 Спирка „Телевизионна кула-2“ СО „Добрева чешма“ – Обръщач „Бриз“ 

3 Спирка „Добрева чешма“ „Бриз - обръщач“ – СО „Добрева чешма“ –  

„Бриз - обръщач“ 

1. Общински съвет – Варна утвърждава проект за маршрутно разписание 

на новопроектираната основна градска автобусна линия № 30 
 

№ Номе
р на 
автоб
уснат

а 
лини

я 

Начална / 
крайна 
спирка 

Двупосоч
на 

дължина 
– 

разстояни
е  

Маршрут на 
автобуса по 

спирки 

Начален 
/краен час 

на 
обслужван

е 

Толе
ранс 
на 
час 
пик 

Интервал на обслужване по 
автобусната линия 

Делнични дни Час пик Праз
ничн
и дни 

км Мин. Мин. Мин. 

1 № 30 Обръщач 
„Бриз“ – 

сп.“Добре
ва чемша“ 

13,20 км сп.“Бриз - 
обръщач“ – 
сп.“Лотос“ – 

сп.“Резервоара“ – 
сп.“Моста“ – 

сп.“Светкавица“ 
– сп.“Разклон 

Виница“ – 

сп.“Телевизионна 
кула“ – 

сп.“Добрева 
чешма“ 

07:00 - 
19:00 часа 

- По 
разписание – 
3 (три) курса 

По 
разписан

ие – 3 
(три) 
курса 

По 
разпи
сание 
– 3 

(три) 
курса 

2. С оглед осигуряване на прикачване на автобусна линия № 30, спирка 

„Лотос“ се включва в маршрута на автобусни линии с № 31 и № 29. 
 

Резултати от гласуването: за - 3; против - 0; въздържали се – 0; 

предложението се приема 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване петия проект за 

решение: 

На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.8, ал.4 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и 
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реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени 

превози на пътници с автобуси, изд. от Министерството на транспорта и 

съобщенията, (ДВ бр. 32/2002 г., последно изменена и допълнена в ДВ 

бр.44/2011 г.), писмо с вх.рег.№ ЗК22001812ВН/04.08.2022 г. от г-н Пейчо 

Пейчев – заместник – кмет на община Варна, Общински съвет – Варна одобрява 

промяна в Транспортната схема на община Варна, като утвърждава нова 

автобусна спирка с наименование „Скалата“. Същата се позиционира между 

съществуващи спирки „Кап.Петко войвода“ и „Бл.407 Владиславово“ и се 

обслужва еднопосочно. 

Във връзка т. 1 се променя маршрутното разписание на автобусни и 

тролейбусни линии с номера № 14, 20, 22, 82, 88, 148, 209 и 209Б. 
 

  Резултати от гласуването: за - 3; против - 0; въздържали се – 0; 

предложението се приема. 

 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията. 

 

 

 

Край на заседанието: 11:30 часа 

 

 

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ                                              ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „ТРАНСПОРТ“:                                                         

 

         

_________________                                                  _______________________ 

 /Венцислав СИВОВ/                                                  /Мария ДОМУСЧИЕВА/  
 

  

  

 
 


