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ПРОТОКОЛ 

№ 11 
 

Днес 12.12.2022 г. от 13:00 часа в Пленарна зала се проведе заседание на ПК 

“Транспорт”. 
 

На заседанието присъстваха следните общински съветници:  

Венцислав Сивов – председател на ПК „Транспорт”; 

Ивайло Митковски; 

Мартин Златев;  

Станислав Иванов; 

        Юлиян Губатов. 

   
 

На заседанието присъстваха още: Тодор Балабанов – председател на 

Общински съвет – Варна, Пейчо Пейчев – заместник-кмет на община Варна, инж. 

Николай Антонов – изпълнителен директор на „Градски транспорт“ ЕАД, инж. 

Милко Лалев – директор на Общинско предприятие „Транспорт и автоматизирана 

система за регулиране на уличното движение“, Христо Атанасов – общински 

съветник, Генадий Атанасов – общински съветник, Даниела Иванова – гражданин.   

 

Председателят на Комисията запозна общинските съветници с проекта за 

дневен ред, като предложи в т. Разни да се включат две нови точки, а именно: 

6.1. Писмо от инж. Милко Лалев – директор на Общинско предприятие 

„Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ с рег. 

№ ОС22000856ВН/08.12.2022г., относно изменение на решение № 434-

2/10/16.12.2020 г. на Общински съвет – Варна.   

6.2. Писмо от инж. Милко Лалев – директор на Общинско предприятие 

„Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ с рег. 

№ РД13024368ВН-041ВН/09.12.2022 г., относно срок на действие на Договор за 

обществен превоз на пътници.  

 

Мартин Златев предложи в т. Разни да се включи нова точка, а именно: 

 6.3. Искане от Даниела Иванова – гражданин с рег. № 

ОС22000723ВН/27.09.2022 г., относно обслужване на автобусна спирка „Санта 

Мария“, СО „Боровец“. 

 

Председателят на Комисията подложи на гласуване направеното от г-н 

Мартин Златев предложение за допълнение в дневния ред. 
 

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

предложението се приема. 

 

  Председателят на ПК “Транспорт” подложи на гласуване дневния ред с 

така направените предложения за допълнения, а именно:  
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ДНЕВЕН РЕД  
   

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

рег. № РД22023556ВН/01.11.2022 г., относно изменение и допълнение в 

Правилник за работа на Общинско предприятие „Транспорт и автоматизирана 

система за регулиране на уличното движение“. 

2. Разглеждане на писмо от инж. Милко Лалев – директор на Общинско 

предприятие „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното 

движение“ с рег. № ОС22000784ВН/04.11.2022г., относно изменение на решение 

№ 434-2/10/16.12.2020 г. на Общински съвет – Варна.  

2.1. Писмо от инж. Милко Лалев – директор на Общинско предприятие 

„Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ с рег. 

№ОС22000857ВН-001ВН/09.12.2022г., относно справка за продадени превозни 

документи за пътуване в градския транспорт.   

3. Разглеждане на писмо от инж. Николай Антонов – изпълнителен директор 

на „Градски транспорт“ ЕАД с рег. № ОС22000803ВН/09.11.2022 г., относно 

бизнес програма.      

4. Разглеждане на искане от г-н Димчо Иванов – председател на независим 

транспортен синдикат „АВТО-94“ с рег. № ОС22000711ВН/19.09.2022 г., относно 

определяне пределните цени на таксиметровите услуги на територията на община 

Варна. 

4.1. Писмо от Милен Павлов – председател на Сдружение „Такси Варна“ с 

рег. № ОС22000761ВН/28.10.2022 г. 

5. Разглеждане на предложение от Венцислав Сивов – общински съветник с 

рег. № ОС22000712ВН-001ВН/06.12.2022г., относно приемане на мерки за 

подпомагане на таксиметровия бранш. 

5.1. Предложение от г-н Димчо Иванов – председател на независим 

транспортен синдикат „АВТО-94“ с рег. № ОС22000712ВН/19.09.2022г., относно 

определяне данък таксиметров превоз на пътници за 2023 г.     

6. Разни. 

6.1. Писмо от инж. Милко Лалев – директор на Общинско предприятие 

„Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ с рег. 

№ ОС22000856ВН/08.12.2022г., относно изменение на решение № 434-

2/10/16.12.2020 г. на Общински съвет – Варна.   

6.2. Писмо от инж. Милко Лалев – директор на Общинско предприятие 

„Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ с рег. 

№ РД13024368ВН-041ВН/09.12.2022 г., относно срок на действие на Договор за 

обществен превоз на пътници.  

6.3. Искане от Даниела Иванова – гражданин с рег. № 

ОС22000723ВН/27.09.2022 г., относно обслужване на автобусна спирка „Санта 

Мария“, СО „Боровец“ и писмо от инж. Николай Антонов-изпълнителен директор 

на „Градски транспорт“ ЕАД с рег. №ОС22000723ВН-003ВН/22.11.2022г. 
 

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

предложението се приема. 
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ПЪРВА ТОЧКА 
 

 Предложение от Иван Портних – кмет на община Варна с рег. № 

РД22023556ВН/01.11.2022 г., относно изменение и допълнение в Правилник за 

работа на Общинско предприятие „Транспорт и автоматизирана система за 

регулиране на уличното движение“. 

 

Председателят на Комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 2 от Наредба за реда и условията 

за пътуване в обществения транспорт на Община Варна и чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от 

Закона за общинската собственост и по предложение от Кмета на община Варна 

с рег.№ РД22023556ВН/01.11.2022 г., Общински съвет – Варна изменя и допълва 

Правилник за работа на Общинско предприятие „Транспорт и автоматизирана 

система за регулиране на уличното движение“, както следва: 

Създава нова алинея 2 към чл. 58 от Правилника със следния текст: 

„Чл. 58./1/ Сключва договори с трети лица само за дейности, за които няма 

постоянно нает специалист. 

/2/Директорът на Общинското предприятие сключва, изменя и прекратява 

договори само в рамките на осъществяваната дейност  за предоставяне на услуги 

по издаване, зареждане и продажба на превозни документи за обществения 

транспорт на територията на община Варна, като спазва и прилага цените на 

превозните документи приети с решение на Общински съвет – Варна. Приходите 

и разходите в резултат на сключените договори се отчитат съгласно 

счетоводната политика на Община Варна.“ 
  

Резултати от гласуването: за - 4; против - 0; въздържали се – 1; 

предложението се приема. 
 

ВТОРА ТОЧКА 
 

 Писмо от инж. Милко Лалев – директор на Общинско предприятие 

„Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ с рег. 

№ ОС22000784ВН/04.11.2022г., относно изменение на решение № 434-

2/10/16.12.2020 г. на Общински съвет – Варна.  

1. Писмо от инж. Милко Лалев – директор на Общинско предприятие 

„Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ с рег. 

№ ОС22000857ВН-001ВН/09.12.2022г., относно справка за продадени превозни 

документи за пътуване в градския транспорт.   

 

Тодор Балабанов направи предложение цената на хартиения билет за 90 

минути да се повиши на 2, 50 лв., като поясни, че не се засягат правата на 

пенсионери, ученици, студенти, хора с увреждания и активните работещи хора, 

които си закупуват електронни билети и ползват електронни приложения. В 
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заключение той каза, че това предложение ще се разгледа и на заседание на 

финансовата комисия.  

 

След приключване на дебатите Председателят на Комисията подложи на 

гласуване следния проект за решение: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 25 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и чл. 11 от Наредба за реда и условията за пътуване в 

обществения транспорт на Община Варна, Общински съвет – Варна изменя свое 

решение № 918-4/25/20.04.2022 г., както следва: 

 Билети за пътуване от машини за продажба на билети /МПБ/ извънредни 

билети, билет за нередовен пътник, електронни билети и карти: 

1.  Билет за пътуване на хартиен носител от МПБ 

60 минути – 2,00 лв. 

90 минути – 2,50 лв. 
  

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

предложението не се приема. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 
 

Писмо от инж. Николай Антонов – изпълнителен директор на „Градски 

транспорт“ ЕАД с рег. № ОС22000803ВН/09.11.2022 г., относно бизнес 

програма. 
 

инж. Николай Антонов запозна общинските съветници с бизнес програмата 

разработена от Съвета на директорите на „Градски транспорт“ ЕАД в 

съответствие с разпоредбите на Правилник за прилагане на закона за публичните 

предприятия и Наредба за условията и реда за провеждане на конкурси за избор 

на членове на органите за управление и контрол на публичните предприятия на 

община Варна и отговори на зададени въпроси от общинските съветници. 
 

След кратки разисквания Председателят на Комисията подложи на 

гласуване следния проект за решение: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет – Варна приема бизнес програма на 

„Градски транспорт“ ЕАД за периода 2022 – 2025 г. 
 

Резултати от гласуването: за - 3; против - 0; въздържали се – 2; 

предложението се приема. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
 

Искане от г-н Димчо Иванов – председател на независим транспортен 

синдикат „АВТО-94“ с рег. № ОС22000711ВН/19.09.2022 г., относно определяне 

пределните цени на таксиметровите услуги на територията на община Варна и 

писмо от Милен Павлов – председател на Сдружение „Такси Варна“ с рег. № 

ОС22000761ВН/28.10.2022 г. 
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След проведени дебати Председателят на Комисията подложи на гласуване 

предложението от Димчо Иванов – председател на независим транспортен 

синдикат „АВТО-94“, а именно: 

Минималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър 

пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община Варна – дневна 

тарифа 1,21 лв. на км. и нощна тарифа 1,41 лв. на км.   

Максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър 

пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община Варна дневна 

тарифа – 2,76 лв. и нощна тарифа – 4,30 лв.  
 

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

предложението не се приема. 

 

Председателят на Комисията подложи на гласуване предложението от 

Милен Павлов – председател на Сдружение „Такси Варна“, а именно: 

Минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър 

пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община Варна – 

дневна тарифа 1,26 лв. на км. и нощна тарифа 1,46 лв. на км., като максималната 

да се запази на 2,00 лв. 
  

Резултати от гласуването: за - 1; против - 0; въздържали се – 3; 

предложението не се приема. 

 

ПЕТА ТОЧКА 
 

Предложение от Венцислав Сивов – общински съветник с рег. № 

ОС22000712ВН-001ВН/06.12.2022г., относно приемане на мерки за подпомагане 

на таксиметровия бранш. 

   1. Предложение от г-н Димчо Иванов – председател на независим 

транспортен синдикат „АВТО-94“ с рег. № ОС22000712ВН/19.09.2022г., относно 

определяне данък таксиметров превоз на пътници за 2023 г. 

  

 По отношение на срока, който е даден 21.12.2023 г. Пейчо Пейчев – 

заместник-кмет на община Варна каза, че според него датата е далечна, като 

поясни, че на тази дата изтича бюджетаната година, а тези средства трябва да 

бъдат заложени още при подготовката на бюджет 2024 г., но предварително няма 

как да се знае колко ще бъдат. В тази връзка той препоръча срокът да бъде края на 

септември месец с изтичане на деветмесечието, според него е съвсем нормално да 

има три месеца, в които да се предприемат действия по отношение на разходната 

част от средства, които влязат по данък таксиметров превоз на пътници.  

 

 Мартин Златев подкрепи г-н Пейчев, като каза, че и за него края на месец 

септември е удачен вариант, за да може да не се влизаме в колизия с финансите на 

общината. Той предложи датата да бъде регулирана до 30 септември. 
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 Тодор Балабанов поясни, че предмет на разглеждане на настоящата комисия 

е дали да се направи отстъпка на таксиметровия бранш по отношение на размера 

на данъка. Той обясни, че на заседание на комисия „Финанси и бюджет“, след 

становище от администрацията, ще се определи, конкретно, кога би била най-

удачната дата, като краен срок до внасяне. Г-н Балабанов каза още, че това е една 

алтернативна възможност, тъй като най-вероятно държавата ще компенсира. В 

заключение Балабанов изясни, че няма пречка да остане тази дата, тъй като в 

момента се взема положително становище, а не окончателно решение. 

 

След приключване на дебатите Председателят на Комисията подложи на 

гласуване следния проект за решение: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, и по предложение на Венцислав Сивов – общински 

съветник с рег. № ОС22000712ВН-001ВН/06.12.2022г., Общински съвет – Варна 

реши: 

1. Дава съгласие, след влизане в сила на Закона за държавния бюджет за 2023 

г. и утвърдена в закона разпоредба за компенсация на общините за намаляване на 

приходите от данък върху таксиметровия превоз на пътници, данъчно 

задължените лица да заплащат годишния данък върху таксиметров превоз на 

пътници за 2023 г., определен в чл. 63, ал. 1 от Наредбата за определяне размера 

на местните данъци на територията на община Варна, намален с разликата между 

размера на определения годишен данък върху таксиметров превоз на пътници в 

размер на 690 лева и минималния годишен размер на данъка по чл. 61 ф от Закона 

за местните данъци и такси в размер на 300 лв. Издаденото разрешение по чл. 24а, 

ал. 1 от Закона за автомобилните превози се получава след заплащането на данъка. 

2. Община Варна и компетентните дирекции подготвят ежемесечни справки 

за издадените и платени разрешения за таксиметров превоз по т. 1. 

3. Община Варна, във връзка с т. 1 и т. 2 от настоящото решение, изготвя 

искане до Министъра на транспорта и съобщенията за получаване на компенсация 

от държавния бюджет за намалението в приходите от данък върху таксиметров 

превоз на пътници в размер, определен въз основа на броя на автомобилите, за 

които е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници 

през 2023 г., умножен по 390 лева, представляващи разликата между определения 

размер в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 

община Варна и минималния размер на данъка по чл. 61 ф от Закона за местните 

данъци и такси, като се отчита чл. 61 ч от същия закон. 

4. В случай на неполучаване на компенсациите по т. 3 в 6-месечен срок от 

предявяване на първото искане се прекратява изпълнението на т. 1 и т. 2. с обратна 

сила, а разликата подлежи на заплащане от данъчно задължените лица в срок до 

21.12.2023 г. 

5. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

поради необходимостта от  защита на важни обществени интереси, тъй като от 

закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно 
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поправима вреда, а именно обстоятелството, че разрешенията за таксиметров 

превоз на пътници се издават за срока, посочен от превозвача в заявлението, но не 

по-късно от края на календарната година, тоест издадените разрешения са със срок 

на валидност до края на текущата година и издаването им за следващата 

календарна година стартира от месец ноември 2022 г. и е обусловено от заплащане 

на данъка за таксиметров превоз на пътници за 2023 г., чийто начин на плащане е 

уреден в настоящото решение. 
 

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

предложението се приема. 

 

ШЕСТА ТОЧКА 
  

  1. Писмо от инж. Милко Лалев – директор на Общинско предприятие 

„Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ с рег. 

№ ОС22000856ВН/08.12.2022г., относно изменение на решение №434-

2/10/16.12.2020г. на Общински съвет – Варна. 
 

  Председателя на Комисията направи едно допълнение в т. 7 на 

предложението, а именно: 

  „Нова, изгубена, повредена от пътника електронна карта да струва 2 лв.“  
 

Резултати от гласуването: за - 3; против - 0; въздържали се – 1; 

предложението се приема. 

 

2. Писмо от инж. Милко Лалев – директор на Общинско предприятие 

„Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ с рег. 

№ РД13024368ВН-041ВН/09.12.2022 г., относно срок на действие на Договор за 

обществен превоз на пътници. 

 

Пейчо Пейчев – заместник-кмет на община Варна предложи на членовете 

на Комисията да се отложи разглеждането тази точка с мотива, че въпросът първо 

трябва да се обсъди на правна комисия, тъй като са постъпили допълнителни 

становища, които препращат към договора.  

  

Председателя на Комисията предложи точката да бъде изтеглена.   
 

Резултати от гласуването: за - 5; против - 0; въздържали се – 0; 

предложението се приема. 

 

 3. Искане от Даниела Иванова – гражданин с рег. № 

ОС22000723ВН/27.09.2022 г., относно обслужване на автобусна спирка „Санта 

Мария“, СО „Боровец“ “ и писмо от инж. Николай Антонов-изпълнителен 

директор на „Градски транспорт“ ЕАД с рег. №ОС22000723ВН-

003ВН/22.11.2022г. 
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Даниела Иванова – вносител на искането, посочи проблемите на 

гражданите живущи в с.о. „Борове“, свързани с нередовното обслужване на 

спирка „Санта Мария“ от градски транспорт.  

 

Николай Антонов – изпълнителен директор на „Градски транспорт“ ЕАД 

каза, че спирката се обслужва от автобусни линии №№ 17А, 46 и обясни, че ще   

предложи да се удължи маршрута на автобусна линия № 46 до обръщач „Галата“, 

но за тази цел искането трябва да бъде разгледано и обсъдено в Комисия по 

транспортни схеми, тъй като се удължава пробега. В заключение същия изрази 

мнение, че удължаването на маршрута ще създаде по-голямо удобство за 

гражданите, които живеят в този район. 

 

Мартин Златев изрази своето задоволство от решението на градски 

транспорт и отправи молба към Председателя на Комисията искането от 

гражданите да бъде изпратено до Комисия по транспортни схеми.  

  
 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията. 

 

 
 

Край на заседанието: 15:20 часа 

 

 

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                     ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „ТРАНСПОРТ“:                                                         

 

         

_________________                                                  _______________________ 

 /Венцислав СИВОВ/                                                  /Мария ДОМУСЧИЕВА/  
 


