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ПРОТОКОЛ 

№ 2 

 

 

Днес 28.04.2020 г. от 13:00 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 Златев; 

Станислав Иванов. 

 

Отсъстваха: Мартин Андонов. 

 

Включиха се още: Тодор Балабанов – председател на Общински съвет – 

Варна, Стела Николова – общински съветник, Николай Капитанов – общински 

съветник, Злати Златев – изпълнителен директор на „Градски транспорт“ ЕАД, 

Драгомир Недялков – главен счетоводител на „Градски транспорт“ ЕАД.   

 

 

Венцислав СИВОВ 

Колеги, имаме кворум може да започваме. Добре дошли на всички. Откривам 

специализираното заседание на ПК „Транспорт“. 

 

 

 Председателят на ПК “Транспорт” предложи заседанието да протече при 

следният  
 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Изслушване на информация относно състояние на „Градски транспорт“ 

ЕАД. 

 

Проведе се поименно гласуване. 

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

предложението се приема. 
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ПЪРВА ТОЧКА 

 

Венцислав СИВОВ 

Колеги, давам думата на инж. Злати Златев и на главния счетоводител на 

„Градски транспорт“ ЕАД. 

 

Злати ЗЛАТЕВ 

Здравейте. Знаете, че от 13 май страната е в извънредно положение от 

тогава при нас нещата станаха доста сложни. В смисъл приходите ни паднаха 

до една пета, тоест до 20 % от това което преди това беше. В интерес на 

истината в последните няколко дни се забелязва едно покачване с по 1000 лв., 

2000 лв. до 3000 лева. Ние бяхме стигнали до там, че дневния ни приход в 

делничен ден беше около 11 000 лева, а в празнични и сега последните 

празнични дни единият ден е 6000 лв., а другия е 9000 лв. Тоест от наши груби 

сметки, като може да бъдем по – точни, след като отпадне извънредното 

положение за странната и да уточним колко, но вероятно загубите ще бъдат 

между 2 500 000 лв. и 3 000 000 лв. За март месец миналата година сме имали 

1 700 000 лв. приход от билети, а тази година са 718 000 лв., тоест около 

1 000 000 лв. са загубите за март от билети. Към тези загуби ние прибавяме и 

свежите пари, които трябваше да получим, ако имахме кампания за продажба 

на ученически и пенсионерски билети, там загубихме общо от ученическите 

около 280 000 лв. и около 300 000 лв. от тримесечните пенсионерски карти. До 

към 10 април имаме 1 900 000 лв. загуби. За този месец очакваме също около 

1 000 000 лв. да бъдат от билети, тоест вероятно за цялата пандемия, ако тя 

приключи до 13 май, ще се съберат около 3 000 000 лв. загуби. Ние 

приключихме отчета за миналата година за него главния счетоводител може по 

– добре да каже. 

 

Драгомир НЕДЯЛКОВ 

Здравейте, 2019 година приключваме само с 244 000 лв. повишение на 

загубата спрямо 2018 година. Което основно се дължи на увеличените приходи 

и на увеличените разходи. Повсеместно вие, може би вече сте се запознали с 

отчета, който изпратихме към общината, като приходите от финансиране и 

продажби са увеличени и другите приходи са увеличени. Финансовите разходи 

са намалели, тъй като кредита е към края на своя период, последна година те са 

намалели с 80 000 лв. На обща годишна база загубата се е повишила с 244 000 

лв., което на база дейността ни за 2019 година, според мен като главен 

счетоводител на дружеството, е много добър резултат, понеже, както знаете 

септември месец започна да работи и ОП „ТАСРУД“. Там голяма част от 

приходът ни влиза в общината, после малко по затруднен начин се връща при 

нас, започнаха да се забавят приходите. Намаляха също така приходите от 

билети, приходите от карти намаляха. След намалението на картите общия 

нетен ефект за месец е 80 000 лв., което като кампания, като се изравнят е 

добре, но де факто постъпленията от билети намаляха, което на месец е около 
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200 000 лв., има справки изпратени за първите месеци, когато стартира 

системата, по на късен етап, когато приключи пандемията ще дадем 

допълнителна информация, какви са точно нереализираните постъпления, след 

като се намалиха картите от билети, понеже много хора взеха глобални карти, 

прекачванията. Така че 244 000 лв. на фона на 2018 година е увеличена загубата 

при тези намалени приходи и при тази стагнация, както се казва в нашия 

отрасъл, понеже хората се насочват, към таксита и лични автомобили по – 

осезаемо и нашата таргет група – пенсионери, учители, ученици и работещи все 

по – намалява в сферата на работещите. Аз съм на разположение да отговоря на 

всички ваши въпроси. Конкретно по отчета и по състоянието, мога да кажа че 

доста години натрупваме загуби, които общината със своите възможности 

успява до някъде да покрие, но загубите, които реализираме изпреварват 

приходите. Същевременно и собствените приходи намаляват затова се дължат 

тези загуби. Тези 3 371 000 лв. счетоводна печалба, реално оперативната ни 

загуба над 1 200 000 лв., говоря за оперативна загуба под форма на пари това е 

без ДДС, тоест нетния отрицателен паричен поток е над 1 500 000 лв. само за 

2019 година. Като наложим за предишните четири години нетен отрицателен 

паричен поток от 1 000 000 лв. до 1 500 000 лв. и се получават нашите 

натрупани задължения в размер на около 9 млн. лв. – 10 млн. лв. последно. 

Говорим за всичките ни задължения към момента. 

 

Венцислав СИВОВ 

Колеги, може да задаваме въпроси, но да помоля да се изслушваме и 

изчакваме. Давам думата за изказвания. Заповядайте. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Господин Председател, искам само да кажа, че още от началото на 

заседанието съм на линия, просто имах проблем с микрофона. Аз имам питане 

веднага. Още на предишното заседание бях пуснал писма, че желая на това 

специализирано заседание да не присъства само „Градски транспорт“ ЕАД, тъй 

като ние ставаме едва ли не слушатели. Бях пуснал писмо до ОП „ТАСРУД“, 

който е много важен участник в цялата схема по финансовата част на градския 

транспорт и въобще по организацията на транспорта в града. Това че не знам 

дали е нарочно или е пропуск, тъй като ние в момента обсъждаме финансови 

параметри за загуба продиктувана от липса на оборот. Някой ще ми каже ли 

какви пари се получават в ОП „ТАСРУД“ и да знаем, колко точно е загубата на 

„Градски транспорт“ ЕАД? Това ми е въпроса. Благодаря.  

 

Венцислав СИВОВ 

Той също трябва да има финансов отчет, който също има срок, в който 

трябва да е постъпил. Така ли е господин Председател? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Да, но той се представя пред Кмета. 
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Венцислав СИВОВ 

Пред нас не се представя финансовия отчет на ОП „ТАСРУД“, затова аз, 

като председател на комисията не мога да взема становище по това. Тук сме се 

събрали да подобрим финансовото състояние и да изслушаме представителите 

на „Градски транспорт“ ЕАД, защото продължават тези големи загуби и да 

вземем някакво решение, дори и да бъде финансово. Вчера с председателя на 

комисията по финанси и бюджет – господин Балачев, бяхме на инспекция, така 

да се каже. Знаете моето мнение, идеята е да подобрим финансовото състояние. 

Възможно е и с тези загуби, които имаме тоест 5 000 000 лв. задължения, които 

имаме към НАП, знаете, че там има много голяма лихва. Тук предложението на 

господин Балачев и на мен е ако се наложи да теглим заем с по – малка лихва, 

около 10 % е законната лихва в НАП и тук ще изгубим половин милион на 

година. 

 

Костадин КОСТАДИНОВ 

Господин Сивов, имам два въпроса. Извинете, че Ви прекъсвам. Искам 

две конкретни числа да разбера. Първо, колко точно са в момента задълженията 

на „Градски транспорт“ ЕАД. Второто нещо, което ме интересува, въпроса 

беше зададен от колегата Златев, аз ще го повторя. Колко е загубата за 2019 

година? Защото разбрахме, че има увеличение на загубата с 244 000 лв. на база 

2018 година, но не разбрахме, колко е общия размер на загубата. Колко е 

размера на загубата за 2019 година? Какъв е общия размер на задълженията на 

„Градски транспорт“ ЕАД към момента? 

 

Венцислав СИВОВ 

3 371 000 лв. е загубата за 2019 година. Задълженията колко са? 

 

Драгомир НЕДЯЛКОВ 

Изискуемите задължения са 8 500 000 лв. 

 

Костадин КОСТАДИНОВ 

Допълнителни задължения имаме ли извън тези, които са разсрочени 

плащания и други подобни? 

 

Венцислав СИВОВ 

Нямаме. 

 

Костадин КОСТАДИНОВ 

Няма, тоест 8 500 000 лв. задължение и грубо 3 500 000 лв. загуба за 

миналата година. Добре, благодаря Ви. 
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Станислав ИВАНОВ 

Аз имам един въпрос към счетоводителя. Разбрахме за натрупаните 

текущи задължения и за загубите от миналите години. Искам да запитам 

счетоводителя, има ли възможност при така създалата се обстановка, знаете, че 

едно от основните пера в разходната част, освен заплатите това е горивото. 

Цената на горивото пада в момента, като цена. Знам че имате дългосрочни 

договори. Дали има опция в договорите да се предговори и да се намали малко 

тежестта на „Градски транспорт“ ЕАД, по отношение на горивата? 

 

Венцислав СИВОВ 

Така или иначе е на борсова цена, в момента е на 1, 18 лв. без ДДС 

литъра. Тя варира, но е на борсова цена на Лукойл. Тя в момента е по – надолу 

и варира. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Да, благодаря за отговора.  

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Според мен темата днес трябва да я разделим на две части. Едната част е 

това, което започна управителя на дружеството със загубите в следствие на 

извънредното положение. Аз мисля че тук имахме специална сесия по 

отношение на мерките, които общината взема свързано с подпомагане на 

различни сфери включително и на градски транспорт, свързано със загубите, 

които се търпят в следствие на коронавирусът и последиците от него. 

Намаляване на пътникопотока при тях, което води до тези загуби. Това е едната 

част на въпроса аз смятам, че ние тази част я коментирахме веднъж и се 

надяван, че това е едно временно положение, което с отмяна на извънредното 

положение да се възстанови поне старата приходна част. Вчера имах 

възможността да кажа и на господин Златев, че според мен с влизане от 1 юли 

на синята зона, която ще обхваща една по – голяма част от града с оглед – 

въздух, пренаселеност от коли и така нататък, каквато е идеята при създаването 

на тази синя зона, според мен ще се увеличи и пътникопотока. Ако трябва 

исторически, понеже виждам, че и колегата Костадинов пита, колко са загубите 

да загубата никак не е малка. Струва ми се че тази загуба се влачи много години 

наред и тук всички ние можем да положим усилие да видим какво можем да 

направим, за да минимизираме тази загуба. Защото „Градски транспорт“ ЕАД 

заедно с всичко останало има и социална функция. Повечето дейности на 

общината са преди всичко насочени към задоволяване нуждите на гражданите и 

тук няма търговски ефект в истинския смисъл на думата. Това не е търговско 

предприятие, въпреки че ако не ме лъже паметта е най – голямото търговско 

предприятие в него работят около 1000 човека, което също не е без значение, че 

се дава работа на толкова много хора. Тук ние трябва да търсим не само чисто 

търговския ефект, защото ако бяхме търговци и премахнем задълженията на 

общината да осигури транспорта на всички граждани на града без значение, 
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колко тези линии са натоварени щяхме да постъпим, като Транстриумф, 13 

март закриват се всички линии, по които не пътуват много хора и чакат 60/40 

или там каквото може да дойде. Така че ние поддържаме тази линия и загубите, 

които търпим те са съразмерни със задължението на общината да осигури 

транспорт. Пет човека пътници да има ние сме длъжни графика да се спазва и 

транспорта във Варна да работи.   

 

Станислав ИВАНОВ 

Господин Балачев, като казахте 60/40, дали могат да кандидатстват по 

тази мярка? 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Това вече е една от мерките колега, тук вече и ролята на общината и на 

общинския съвет и на управлението на „Градски транспорт“ ЕАД. Там трябва 

да се види този борд на директорите, функционира ли, как функционира, ако се 

правят там, Председателя има  думата, да се правят някакви промени, като 

целта е да се поднови работата на градски транспорт. 

Мисълта ми беше следната в другата си част, започнах с това, че 

Костадинов, каза, че загубата е голяма. Да тя е голяма и е от много години, ако 

трябва да търсим проблемите на градски транспорт трябва да се върнем много 

години назад, да започнем да си разказваме за закупуване на едни автобуси, 

след това какво се случи с тях и после кой къде го привикваха и така нататък. 

Не искам да се връщам там, но корените се крият там. Алтернативата с 

Транстриумф, също не излезе сполучлива, за да се стигне до охлабване, ако 

мога така да кажа, на това общинско търговско предприятие, и то вече наследи 

тази задлъжнялост и тя се рециплира всяка година. Председателя каза в 

експозето си едно нещо и аз бих питал главния счетоводител. Колко лихва 

дължат на НАП във връзка със задълженията, които имат към него и дали тази 

лихва е оправдано да бъде плащана към настоящия момент или трябва да 

преминем на алтернативен вариант? Да търсим вариант, да решим, да вземем 

решения за реновиране на кредита, където лихвата може да бъде 3, 5 % или 4 %, 

което значи че това са близо 650 000 лв. спестени на година или около 50 000 

лв. на месец, които биха могли да бъдат използвани дори и за плащане на 

осигуровки и така нататък. Ето една от мерките, които трябва да се вземе 

своевременно. Когато четох отчета, има например вземания близо 1 500 000 лв. 

е осъден „Градски транспорт“ ЕАД във връзка с ремонта на гаража. Тези пари 

не са платени, не са платени от фирмата, която контролира този проект. Ето 

нещо върху което ние бихме могли да помогнем и да видим, защо е така. Още 

повече, че доколкото разбрах от управителя предстоят още 2 700 000 лв. без 

лихви да се търсят от „Градски транспорт“ ЕАД затова че има неизплатено 

строителство, което всъщност е завършено, но не е разплатено по програмата. 

Аз питам защо и можем ли да вземем някакви мерки това нещо да се случи. По 

този начин да решим. Защото ако ни осъдят за още 2 700 000 лв. само 

държавните такси и разноските ще надхвърлят 300 000 лв. С тези 600 000 лв., 
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които ще спестим проценти от заема от разликите в лихвата ето ви 1 000 000 

лв., с които може да се намали загубата. Много други неща има, включително 

това, което каза колегата Иванов да видим въпроса с цената на нафтата, тук 

можем да потърсим или да поискаме да видим по какъв начин са купувани, как 

се купуват резервни части и така нататък. В тази насока ние трябва да работим, 

ако искаме нещо да направим. Но ето няколко неща, които вчера в движение 

възникнаха, когато решихме да се подготвим за днешната среща, а не да се 

превърнем в една говорилня. Нашата идея на всички общински съветници, без 

значение, кой към коя група принадлежи е да видим какво да направим, за да 

може „Градски транспорт“ ЕАД вместо предприятие, което да дължи всяка 

година и ние да се чудим как да го дотираме поне да бъде на 100 % 

самоиздръжка и същевременно да осигурява един добър транспорт. Благодаря 

Ви.  

 

Венцислав СИВОВ 

Благодаря господин Балачев, ще дам думата на главния счетоводител да 

отговори и допълни казаното по – рано. 

 

Драгомир НЕДЯЛКОВ 

Искам да допълня нещо. Миналата година, като стана въпрос за разходи, 

заплатите са се увеличили с 1 400 000 лв. на година. При един чист вариант, ако 

от тези 3 400 000 лв. махнем 1 400 000 лв. загубата би била 2 000 000 лв., но 

тенденцията в България е такава. Синдикалните организации работят в тясна 

субординация с правителството за увеличаване повсеместно доходите 

навсякъде, знаете, така че „Градски транспорт“ ЕАД дори и в тежко финансово 

състояние не можеше да не направи това нещо. Понеже липсата на кадри, не 

знам за съкращения това ще реши ръководството в кои ресори, но кадри, като 

кондуктори и шофьори са недостатъчни. Постоянно на минус 30 – 40 човека е 

щата, което върти допълнително извънреден труд. Кадри много трудно се 

намират, така че аз защитавам това увеличение на заплатите по този начин. 

Също така разходите за резервни части миналата година са намалени с 631 000 

лв., говорим за резервни части. Всички резервни части се предоставят по 

обществени поръчки, които по настояще си имат процедури, доставят се по 

обществена поръчка. Така че навсякъде където може разходите са намалени, 

навсякъде където може е отрязано, където може е спряно. Но искам да ви кажа, 

че това рефлектира върху дейността на дружеството понеже, колкото повече не 

се влага и не се подържа фонда и не се подържат машините, толкова повече се 

чупят. Така че тези икономии не знам къде ще рефлектират. Икономии са 

направени и то в огромни мащаби, говорим за милиони икономии, в разходи на 

материали, външни услуги и то се вижда от самите справки. Навсякъде всичко е 

намалено до максимум. За делата не мога да кажа, как ще се развият да 

платихме много лихви, такси, адвокатски в порядъка на около 300 000 лв. 

миналата година по това дело и 900 000 лв. главница. Това са оповестени неща 

в отчета, понеже са съществени. Както знаете „Градски транспорт“ ЕАД се 
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отчита пред Комисията за финансов надзор и ние не можем да скрием нищо. 

Защото ако скрием глобите тръгват от 30 000 лв., така че отчета е изключително 

изчерпателен и достоверен, одитиран и заверен от дипломиран експерт – 

счетоводител. Това е което имах да добавя. 

 

Венцислав СИВОВ 

Благодаря Ви, давам думата на Ахмед Ахмед. Заповядайте.  

 

Ахмед АХМЕД 

Не съм убеден дали всичко е оптимизирано. Първо за щата. Второ искам 

да попитам, господин управителя и главния счетоводител имат ли на представа 

гаража им как се охранява, тоест плаца, където стоят автобусите, „разградения 

двор“ така да го кажа, камерите им откога не са оптимизирани или обновени? 

Дори и самата фирма, която охранява не успява да спаси кражбите, които 

стават там.  

 

Злати ЗЛАТЕВ 

За „разградения двор“ не е точно така и ще ви кажа защо. Защото лично 

аз установих за един автобус, който беше продължително време на плаца, че 

около 50 литра дизел липсва имам човек по сигурността и му разпоредих да 

направи пълна проверка, пълно разследване и да ми докладва, какви мерки да 

предприемем. Той се е свързал с охранителната фирма и те ми направиха едно 

становище, какво трябва да направя аз, като изпълнителен директор, да купя 

камери и така нататък. Аз самия знам, какво трябва да направя, ако тръгнем ние 

да го правим това, ние затова имаме охранителна фирма, тя е минала през 

обществена поръчка и това за „разградения двор“ не е вярно. Да на едно место 

намерихме, където са се опитвали да прехвърлят вероятно бутилки от 10 литра 

с гориво, но веднага сме сложили там допълнителни ограждания, така че да не 

може да стане това нещо. Ние следим горивото, аз мога да ви кажа, че сме 

закупили най – модерната техника, която не отчита разхода през горивната 

помпа, защото там има една част, която се връща на слив, а следи разхода на 

гориво по това изчислява, за колко мили секунди е отворена всяка дюза, какъв е 

дебита на дюзата и от там разхода на гориво. Така че не е точно така, това е 

пресилено, който го е казал. Но проблем имаме и ние работим по него. Колкото 

за мерките говорил съм съответните органи и имам подготовката да направим 

някакво мероприятие, но не искам да го казвам тук. 

 

Ахмед АХМЕД 

Молбата ми е следната. Повечето от нас тук са икономисти или някои 

имат фирми. Оптимизирайте си работите си по някакъв начин, било то 

граждански договор, било то щат или нещо друго, спрете кражбите на нафта и 

разни други те са много неща и дайте пари на шофьорите, които са кът.  

 

 



9 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Господин Ахмед, специално към Вас се обръщам. Когато говорите не 

бива да слушаме тук едни общи приказки, ако имате някаква конкретика и 

конкретни предложения ги дайте. Не оптимизирайте си някакви разходи ми 

звучи, като дайте тук нещо да свършим. Ако седнете малко по – детайлно да 

прочетете това нещо ще го видите, вижда се и в анализа, който може да се 

направи от годишните финансови отчети на дружеството, вижда се в 

разходната част, каква икономия е направена, както за гориво, така и за 

резервни части. Единствения преразход и увеличение на разход в годините, тук 

го заявявам най – отговорно и той е във връзка, както счетоводителя каза 

необходимостта и липсата на кадри на пазара е в частта за работна заплата, 

фонд „Работна заплата“ и може да го видите в рамките на 10 години, колко е 

нараснал. Даже на повече години на 13 години е нараснал близо три пъти този 

разход, може би и повече, ако греша. Повече от три пъти е нараснал, докато 

цената на билета тя не е била променяна. Само от този параметър можете да 

направите сметка, каква загуба би се натрупала, ако нямаше икономия и в 

другите разходни пера от дейността на дружеството. Ако те бяха се запазили 

каквито са били през 2006 и 2007 година в момента загубите нямаше да са 

3 000 000 лв., а щяха да бъдат може би над 10 млн. лв. годишно. Едни 6 000 000 

– 7 000 000 лв. годишно, като разходи, като икономия в разхода е направено. 

Отново казвам това нещо може да се види в отчетите, които са публикувани и в 

търговския регистър, ако седнете да ги прочетете по – детайлно. Аз 

предполагам, че не сте имали време да се запознаете, но седнете и ги прочетете 

и ще го видите това нещо. Моля Ви, когато правите предложения, направете 

някакви оптимизации не ми звучи сериозно, трябва някаква конкретика. 

Благодаря. 

 

Стела НИКОЛОВА 

Добър ден колеги, имам няколко въпроса и предложение. Всички знаем, 

колко дълго време беше отлагана тази комисия, всички се сещаме за писмото на 

господин Златев, още от 26 октомври 2019 година и е хубаво, че господин 

Балачев се е сетил, че може да се вземе кредит и да се покрият задълженията на 

„Градски транспорт“ ЕАД към НАП и сега можеше да се възползваме от 

мярката 60/40. По отношение на задълженията към фирмата, която е правила 

ремонт на депото там трябваше да отговаря госпожа Биляна Якова, която също 

я няма днес. Това заседание е изключително закъсняло. Това, което искам да 

попитам в момента инж. Златев да ми каже новата транспортна схема и новата 

икономическа рамка, която му гласувахме на спешното заседание на 

общинския съвет, доколко го удовлетворява, като цена? Дали ще може да му 

покрива загубите в момента? Другото, което имам да попитам е в предвид че 

„Градски транспорт“ ЕАД е на такава голяма загуба, това е и предложение, не 

може ли да се помисли синята зона да се пусне. Защото хората, които живеят 

там „вдигнаха ръце“ от това, че няма къде да се паркира. В предвид, че идват 

всякакви хора и паркират по всяко време. Мисля че това би било една добра 
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мярка за „Градски транспорт“ ЕАД. Другото, което искам да попитам е дали 

има съкращаване на работно време на персонала и колко човека са прехвърлени 

от „Градски транспорт“ ЕАД в ОП „ТАСРУД“ на заплати? 

 

Венцислав СИВОВ 

Аз искам да кажа нещо относно свикване заседание на комисията и 

относно загубите. Никой не е предвидил, че ще се случи такава рецесия в 

момента, каквато е. Всички сме се надявали оборота да бъде добър на „Градски 

транспорт“ ЕАД. След тази рецесия виждате какви са непостъпилите средства, 

които са около 2 000 000 – 3 000 000 лв., които са се очаквали и на този етап не 

знаем докъде ще стигне. Все пак „Градски транспорт“ ЕАД не е спирал да 

работи хората не са излизали в неплатен отпуск, така че малко трудно бихме 

кандидатствали за 60/40. 

 

Стела НИКОЛОВА 

Защо имаме спад на оборота над 20 %, нали така? Това е едно от 

условията. 

 

Злати ЗЛАТЕВ 

В момента приетата икономическа рамка не ме удовлетворява и аз го 

знаех, но съм се подписал и съм съгласен, защото в решението на общинския 

съвет е след приключване на кризата, тази икономическа рамка ще се 

преразгледа. Аз смятам, че вероятно тези заложени 18 млн. лв. няма да можем 

да ги достигнем, но зависи кризата как ще се развие. Силно се надявам 13 май 

да бъде крайната дата и нещата да се нормализират. В момента наистина е 

много трудно, защото хората са си по домовете, няма пътувания, няма приходи. 

Разходите мога да ви кажа за делник от 12 тона на ден ние сме ги свалили на 8 

тона. В празник от 9 тона на 6 тона за дизела говоря, но повече няма как да се 

направи. Защото ние поддържаме достатъчно оптимизиран ритъм на движение 

на различните линии, тоест там където линиите се застъпват фактически става 

на много по – малък интервал, но повече няма как да го направим това нещо да 

го разредим. От наша страна в автобусите има дезинфектанти, купили сме 

всички неща за нас, които са необходими за колектива. Купили сме 

дезинфектанти, маски, очила, ръкавици и всичко необходимо, даже и 

безконтактни дрегери купихме. В момента на нас проблема ни е че не влизат 

„свежи пари“ и има неща, които трябва да се разплащат неотложно, например 

електроенергия, газ и от там ни идват проблемите.   

 

Стела НИКОЛОВА 

Това означава ли, че спешно ще ви трябва спешен кредит? 

 

 

 

 



11 

 

Злати ЗЛАТЕВ 

Спешен кредит би ни решил въпроса наистина с НАП, защото държавната 

лихва е 10 %. Ако можем да наперим кредит, който да е под 6 % например, под 

7 % това са наистина доста средства. Представете си ако може да се намери под 

5 %. В момента не сме правили проучвания за банковия пазар, не мога да кажа, 

как вървят лихвите. Силно се надявам нещата по – рано да приключат, за да 

може да ни тръгне нормалната ни дейност. Защото има неща, които не може да 

не се плащат. Например движението на автобусите, ние не може да не правим 

на 60 000 км. техническо обслужване, както е по регламент. Ние изпълняваме 

изцяло техническата страна на автобусите. Друг голям проблем е знаете имаме 

мерцедеси, които са на по 24 години, за съжаление тези стари машини влачат 

много по – голям разход за резервни части и за обслужване отколкото новите. 

Стари са и при всяко получаване на някакъв дефект ние се стараем да го 

отстраним по навреме, защото той неминуемо влачи до следващи натрупвания. 

Не можем да си позволим да спрем машини, в момента имаме спрени, защото 

караме с по – малко с 110 караме в момента, но иначе цялата ни техника е по 

улиците на Варна. В момента използваме това затишие, за да можем да 

възстановим някои от старите машини, за да бъдат в изправност, когато нещата 

се нормализират. Аз съм много притеснен от това, че летния сезон почти 

настъпи за нас той беше най – силния, ако туристическия сезон не тръгне и там 

ще продължим да имаме загуби. Това е което мога да кажа. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Част от въпросите, които госпожа Николова ни представи за Биляна 

Якова, това е много важно, защото моето искане за заседание на комисията по 

транспорт беше на заседанието да присъстват и представители на ОП 

„ТАСРУД“, „Градски транспорт“ ЕАД, ръководителя на проект „Интегриран 

градски транспорт“ 1-ва и 2-ра фаза. Това не се случи, тоест продължаваме да 

си тъпчем на едно и също място. Ясно е че на господин Златев не му стигат 

парите, дори и при финансовата рамка, която сме гласували, но и това пак е 

нещо. Ясно е че след свършване на това положение, в което сме на 13 май или 

малко по – късно няма значение, ние ще се събираме и ще мислим как ще 

спасяваме градски „Градски транспорт“ ЕАД. Ние не го мислим глобално. 

Глобално проблема е следния – нямаме транспортна схема, няма плащане на 

километър, което е заложено в анексите към договорите. Тоест ние отново 

обричаме на мъка „Градски транспорт“ ЕАД, каквото и да правим. Защото ние 

като част от управлението на „Градски транспорт“ ЕАД и ОП „ТАСРУД“ има 

голям разнобой. ОП „ТАСРУД“ е на подчинение на Кмета, нали така? Нали 

така, господин Балабанов? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Точно така. Да.  
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Мартин ЗЛАТЕВ 

Тя събира едни пари, които после трябва да си ги вземе „Градски 

транспорт“ ЕАД. Ние обричаме „Градски транспорт“ ЕАД, като търговско 

дружество само да си събира пари, а имаме разделени приходи, няма ги 

касиерките, които станаха промоутърки в ОП „ТАСРУД“ те не са дори 

контрольори, а са промоутъри и да си вземат 10 % си купуват билети от 

„Градски транспорт“ ЕАД, за да могат да ги продават и да изкарат пари и тези 

10 % да останат за тях. Ние това нещо продължаваме да го допускаме. 

Проблема е събираемостта на приходите, кой носи отговорност за 

събираемостта на приходите в момента говорим за загубите, а не знаем колко 

печалба е изкарало ОП „ТАСРУД“. Това предприятие фактически, с колко 

човека работи, колко контролират събираемостта на тези приходи. Аз не мога 

да се съглася, че там не трябва да осъществим ние като общински съветници 

необходимия контрол върху това предприятие, за да може да се увеличи 

събираемостта на приходите и да се подпомогне градския транспорт. Благодаря 

ви. 

 

Венцислав СИВОВ 

Господин Златев, относно изслушването на Биляна Якова, можем да 

прегледаме старите протоколи от миналата година, в които тя подробно е 

описала по всеки компонент, как е работено. Тези задължения, които има към 

„Градски транспорт“ ЕАД вече съдът ще ги реши. Ние тук няма какво да 

направим в този случай. Те са юридически спорни и съда в момента решава и 

ще продължава да го решава, как ще се случи. Така или иначе ние сме платили 

една час, остава да платим още. Загуба е и със сигурност е в разходната част, но 

наистина е така и което казва Председателя на общинския съвет, знаете аз и не 

само в последните години съм един от първите, който заговори за вдигане на 

цената на билета. Аз мога и да се аргументирам, защо го искам знаете, че 

намалихме цената на картите, но няма никъде информация, че гражданите 

могат да ползват по – евтин градски транспорт, като си закупят карти. Но тук 

трябва да създадем и инфраструктура за това.     

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Искам да Ви оборя за тези карти. Намаляване стойността на картите и 

увеличаване процента, който плаща общината, като социален ефект, който се 

представя от някои общински съветници на предишно заседание на комисията 

се оказа, че не е точно така. Защото истинската стойност, като приходи към 

„Градски транспорт“ ЕАД намалява.   

 

Венцислав СИВОВ 

Това е така. Аз го казах, че гражданите на Варна ще ползват по – евтин 

градски транспорт.  
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Мартин ЗЛАТЕВ 

Тогава Община Варна трябва да плаща на „Градски транспорт“ ЕАД за 

цялата издръжка. То едва ли не така ще дойдат нещата. 

 

Венцислав СИВОВ 

Така или иначе Община Варна плаща, тоест всички плащаме, не 

общината. Всички плащаме градски транспорт под различна форма.  

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Искам да довърша. Синята зона съм си направил сметката да проверя във 

времето не увеличава приходите на „Градски транспорт“ ЕАД. Така че дали ще 

увеличим синя зона това няма да докара приходи в градски транспорт.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Много точно казано и Ви благодаря за това. 

 

Венцислав СИВОВ 

Да, разходите всяка година е увеличават, макар че се оптимизират, но 

едно от перата са заплатите, осигуровки и така нататък. В момента са 1020 

човека на щат на граждански или на трудови договори. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Това беше в отговор на това, че след 13 – ти да пуснем новата синя зона и 

да се увеличат приходите. Няма как да стане.   

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Може ли и аз да кажа нещо, ако сте приключил, господин Златев. Във 

връзка със синята зона, нетния ефект почти клони към нула за прираст на 

приходите на „Градски транспорт“ ЕАД от въвеждането на първата част на 

синята зона. Така че предполага се, че при въвеждането на втората част най – 

вероятно няма да има нещо по – различно. Не бива да очаквате колеги, че с 

връщането на синята зона ще решим проблема с прихода на градския 

транспорт. По другата част дали загубата ще се трупа в момента в дружеството 

чисто счетоводно и ние, говоря за  Община Варна ще я покриваме, било то през 

икономическа рамка, субсидии или други форми или прехвърляйки цялата 

дейност по събирането на приходи, както казвате в ОП „ТАСРУД“ е все едно. 

Загубата ще се трупа директно на общинския бюджет и ще трябва да се покрива 

пак от някъде. Както каза и колегата Сивов, не е решение прехвърлянето на 

дейността да тя трябва да се прехвърли в един момент, но загубата ще 

продължава да я има. По отношение на ремонта на сервиза, там вземането е 

спорно има претенции от страна както на управляващия екип, така и на 

дружеството по отношение на изпълнението, както в качество, така и по 

отношение на изпълнение в срока на работата. Поради тази причина има 

заведено дело, където „Градски транспорт“ ЕАД претендира неустойка в размер 
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на, ако не се лъжа на около 900 000 лв. за забава. По тази причина е заведено 

дело от страна на изпълнителя, тъй като той твърди че има други причини 

обективни не са му позволили да изпълни работата точно, качествено и в срок. 

Благодаря. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Аз повдигнах един въпрос. Кмета обеща, че на следваща сесия ще 

предложи транспортна схема. Има ли идея кога ще стане това? За мен това е 

разковничето за подпомагане на „Градски транспорт“ ЕАД.   

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Имам уверение, че ще бъде внесена. Тук ще Ви отговоря негативно, за 

съжаление нова транспортна схема, дори и да има не очаквайте с нея да се 

намали обема на километрите, които минава градския транспорт. Намаляване 

на обема на километрите би означавало да има по – малко автобуси да минават, 

да събират пътници, което ще предизвиква недоволство в обществото. Тя също 

няма да реши този проблем със загубата, мога да ви го гарантирам това нещо.   

 

Костадин КОСТАДИНОВ 

Аз имам един въпрос към Злати Златев. Въпроса е свързан с 

антикризисни мерки, беше споменато един два пъти, но не чух нищо по 

същество. Тъй като знам, че в определени общински фирми започва 

предоставяне на едни допълнителни споразумения към трудовите договори на 

една част от работниците, с които те минават до края на така нареченото 

извънредно положение на четиричасов работен ден. Искам да разбера има ли 

нещо подобно, което се предвижда в „Градски транспорт“ ЕАД? Която е може 

би най – голямата общинска фирма. Има ли към настоящия момент такива хора, 

които вече са минали на четиричасов работен ден? 

 

Злати ЗЛАТЕВ 

В момента при нас няма такава необходимост. Ние имаме 400 водачи в 

момента работят по – малко, но при нас по Кодекса на труда към основната 

отпуска от 22 дни имаме допълнително дни отпуск. Освен това с 

Постановление № 176, ако не се лъжа, на Министерския съвет от 2005 година 

на всички водачи, има различни категории работници, сред които са и водачите, 

на които им се полагат още пет дни отпуск. Така че водачите ни имат около 30 

дни отпуск, направете сметка това са 49 календарни дни. Така че в момента 

имахме натрупани отпуски от минали години и ние правим всичко възможно да 

ги изчистим и да стигнем до половината, евентуално от тази година. За момента 

нямаме необходимост от намаляване на работното врем, а по – скоро правим 

изчистване на отпуските. Това е което мога да кажа. 
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Костадин КОСТАДИНОВ 

Това за изчистването на отпуските много ми хареса, защото това е много 

сериозен проблем в държавните и общинските администрации. Това щеше да е 

следващия ми въпрос, но Вие ми отговорихте. Благодаря за отговора.    

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Исках да попитам нещо свързано с контрола. Аз мисля, че идея, как да се 

засили контрола върху пътниците и от там евентуално да се повишат приходите 

има идея говорил съм и с Кмета и той има много добра идея, която след като се 

нормализира положението ще бъде реализирана и мисля че ще има ефект от нея. 

Аз бих искал да питам нещо друго. Как стои въпроса със закупуването на 

билетите в автобуса? Дали всички устройства работят, ако не работят, защо не 

работят и това, че не работят, какво носи като загуба на „Градски транспорт“ 

ЕАД? Налага ли се да се назначават други хора и има ли решаване на този 

въпрос? 

 

Злати ЗЛАТЕВ 

Към момента във всички автобуси, както знаете и на 150 спирки има 

монтирани устройства. Проблема не е в това, че изобщо не работят, а че много 

често се повреждат. Доколкото знам в момента има някакъв договор, с който 

фирма „Модерен градски транспорт ги поддържа“. Но има един друг проблем, 

който може би трябва да споделя и с вас е, че в момента автоматите, които са в 

автобусите не приемат банкноти от 10 и 20 лева. Ако се качите в такъв автобус 

където е само на такава машина ще видите много пътници да държат 10 лева в 

ръцете си и когато се качи контрола те казват ето ние имаме пари, но автомата не 

ги взема и по този начин не можеш нищо да му направиш, може би в това 

отношение трябва да се помисли, да приема и по – големи банкноти машината. 

Машините не ги поддържаме ние в момента доколкото знам фирма „Модерен 

градски транспорт ги поддържа“ ги поддържа, колегите от ОП „ТАСРУД“ го 

движат този въпрос.  

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Налага ли се да назначавате вие работна ръка вместо тези машини? 

 

Злати ЗЛАТЕВ 

Не просто има линии, които обслужваме само с тях, където имат техни 

контрольори които пътуват. Това е автобусна линия № 31А, № 39, № 46, не знам 

дали мога всички да изброя, но са шестнадесет линии, които пътуват 

изключително без кондуктор, а само с такава машина за продажба на билети.     

 

Стела НИКОЛОВА 

От там колко са ви загубите, господин Златев? 
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Злати ЗЛАТЕВ 

Не мога да кажа. Нямам представа. 

 

Стела НИКОЛОВА 

Имахте представа, когато за момент бяха започнали само с машините да 

събират средства и тогава имаше един момент, в който на „Градски транспорт“ 

ЕАД рязко му паднаха приходите. Така ли е? Защото хората не си купуваха 

билети. 

 

Злати ЗЛАТЕВ 

Да има разни проблеми. Едно че не купуват билети, други че са се 

научили, че банкнота от 10 лев не се приема от апарата. Има много такива, има 

други, които като видят, че се качва контрола гледат да слязат. 

 

Стела НИКОЛОВА 

Така е. Когато говорим за оптимизация на разходите, може би трябва да 

открием друга фирма, която да поддържа машините, които така или иначе никой 

не ползва, защото хората си купуват билети от контрольорите.  

 

Венцислав СИВОВ 

Според мен сега ползват повече, защото не искат да имат допирна точка 

от коронавирус и ползват машините повече. Такова наблюдение имам от 

колегите, които работят там.  

Колеги, има ли други въпроси? Господин Златев, слушам ви.  

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Не съм защитник на инж. Злати Златев, но той отговаря на въпроси, които 

са от компетенцията на човек, който го няма. Това е от компетенцията на ОП 

„ТАСРУД“, те имат бюджет за поддръжка и поправка. Тези въпроси са към тях. 

Да уточним, кой какви отговорности има. Относно транспортната схема, знаете, 

ако оставим, както е анекса към договора на „Градски транспорт“ ЕАД да им се 

плаща на километър за тях няма да има значение дали са 11 млн. км. или 13 млн. 

км. получават си ги на километър, след като се определи транспортната схема от 

общинския съвет. Ако има 5 % печалба, както е заложено в анекса за мен след 

няколко години лека полека те ще се изчистят. Знаете че транспортната схема, 

нейното основно предимство е това за прекачването, което на този етап не може 

да стане, защото ОП „ТАСРУД“ не си подържат машините, но това е друг 

въпрос. Именно затова, за да спасим „Градски транспорт“ ЕАД ние трябва да им 

плащаме на километър съгласно анекса, да се махнат контрольорите и 

кондукторите и да отидат в ОП „ТАСРУД“ като контрольори, а не като 

промоутърки и това е моето мнение за спасяване на „Градски транспорт“ ЕАД.  

 

Венцислав СИВОВ 

Колеги, има ли някакви други мнения и съображения? Заповядайте. 
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Николай КАПИТАНОВ 

Първо имам един въпрос. Имаме ли поради намаления трафик някаква 

промяна в разписанията, тоест движението на автобусите да е по – нарядко на 

„Градски транспорт“ ЕАД? 

 

Злати ЗЛАТЕВ 

Да, сутрин до девет часа, когато е часа пик. Когато хората отиват на 

работа движението на автобуси беше такова, каквото беше преди кризата. След 

девет часа обаче повечето от линиите минават на двадесет минути, интервал на 

движение. Особено там, където има дублиране на линии аз преди малко това го 

казах са направени така, че единия върви на двадесет минути, а другия пристига 

на спирката на десет минути пристига автобус, както е било преди горе долу, 

само че с различни номера. Но за да постигнем това от 12 тона на 8 тона, тоест 4 

тона икономия на ден да точно с това е че сме направили след девет часа 

интервала на движение по – голям, на двадесет минути. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Тоест да разбираме, че вие правите възможно да свалите разходите без да 

нарушавате качеството на услугата, която предлагате.  

 

Злати ЗЛАТЕВ 

Точно така. Опитваме се доколкото можем. Знаете, че следя часа, в който 

хората отиват на работа, понеже учениците са си в къщи и пътуват единствено и 

изключително пенсионери, защото те имат карти. Знаете ние се опитвахме по 

всякакъв начин да им повлияем и да не пътуват толкова много, да не се смесват с 

хората. От общината ни дадоха да раздаваме маски, раздавахме и въпреки всичко 

има хора, които се качват без маска кондуктора му дава маска той я слага в 

джоба и казва, че маска не слага. В момента съм издал заповед, понеже имам 

предписание от РЗИ пътник без маска да го свалят, ако не иска да слезе или да 

сложи маска с Начев сме стиковали да викат общинска полиция.  

  

Николай КАПИТАНОВ 

Разбирам, но това е тема на друг разговор. Мерките ние ги приемаме така 

или иначе, след като веднъж са наложени, така че ние препоръчаме на всеки 

един да ги спазва.  

Друг въпрос, който искам да ви задам. Какво стана с приложението за 

„Varnatraffic”, което беше спряно по едно време, после отново тръгна. В момента 

върви ли или не?  

 

Злати ЗЛАТЕВ 

Работи. Възстановяваме постепенно, понеже има и ползваме GPS 

устройства на обикновени GSM. Имаме договор сключен с ”Виваком“ и в 

момента ги подновяваме и работи някакъв процент, но до месец, месец и 

половина ще стане на 100%. Да, работим. 
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Николай КАПИТАНОВ 

Това е фирмата „Мапсофт“, предполагам. 

 

Злати ЗЛАТЕВ 

Да, чрез нея. Но ние ползваме главно диспечера за собствени нужди, а за 

населението е „Varnatraffic“. Ние сме се договорили. Плащаме в момента 1 000 

лв. на месец до юли или август и след това ще плащаме 500 лв., поемаме 

разходването на електроенергия от сървърите. Понеже сървърите трябва да 

бъдат на постоянна температура имат климатици, поемаме и електроенергията, 

всъщност. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Добре това според Вас не ли двойно плащане за едно и също нещо, което 

веднъж вече е по програма „Интегриран градски транспорт“ и е платено на 

предприятие „Модерен градски транспорт“ в частност фирма „Балистик сел“? 

 

Злати ЗЛАТЕВ 

В тяхната програма няма диспечер, която е най – важната за нас. Когато 

правихме „Varnatraffic“ казахме, какво точно искаме и тя е правена по нашите 

конкретни условия. Помага ни много при правене на наряда и така нататък. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Въпросът ми е много конкретен – „Varnatraffic“ повтаря ли, в която и да е 

част от това, което ви предоставя, нещо което е платено на „Модерен градски 

транспорт“ по програмата ИГТ? В която и да е част, разбирам, че диспечера е 

нещо, което те правят специално за вас, нещо друго ползвате ли, което е 

платено на друга фирма? 

 

Злати ЗЛАТЕВ 

Ние лично, не ползваме. Лично имам предвид – дружеството. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Добре. Следващия въпрос, който имам към вас, няма да прекалявам. 

Считате ли, че е нормално и не би ли било редно да бъде преоценено 

отношението към тази фирма „Балистик сел“, която без никаква търгова 

процедура, на база авторски права, тази година само получава 2 500 000 лв. от 

бюджета на Община Варна, а предполагам извънгаранционно са в порядъка на 

5 000 000 или 6 000 000 общо. При положение, че цялата поръчка първоначално 

е била 14 000 000, в която са включени и хардуера. Не може ли да се търси 

някакво предоговаряне с тях и намаляване на тези разходи? Ако не стане да се 

търсят местни варненски фирми, които очевидно „Мапсофт“ работят безплатно 

буквално, те буквално подаряват труда си. 
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Злати ЗЛАТЕВ 

Не съм аз човекът, който може да каже това нещо, защото не съм 

сключвал договори и нямам представа, какви са договорите. Разбирате ли ние с 

тях не работим. Ние ползваме просто машините. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Но това плащане определено тежи и допълнително ви вкарва в свръх 

разходи. 

 

Злати ЗЛАТЕВ 

Ние не плащаме нищо. За това не съм компетентен и не бих желал да 

говоря за нещо, в което не съм компетентен.  

 

Николай КАПИТАНОВ 

Единствено мога препоръчам на комисията, понеже тази фирма е много 

особен случай, сумата е огромна, там няма никаква търгова процедура, която да 

я оптимизира. Препоръчам на комисията, нали не съм член на комисията, а като 

общински съветник, препоръчам на комисията да преразгледа отношенията с 

тази фирма „Балистик сел“, защото това е нещо много тежко, защото в днешно 

време тези пари могат да се използват многократно по – ефективно и надявам 

се те да си обосноват това плащане от 2 500 000, защото към момента няма 

видима причина да са толкова много пари. 

 

Стела НИКОЛОВА 

Искам само да допълня господин Капитанов, за да стане ясно на всички 

колеги. Приложението, което е изработено от „Балистик сел“, за някои линии 

препраща директно съм сайта на „Varnatraffic“, защото те не са си довършили 

дори заданието, за което са получили милиони левове, а в същото време 

„Varnatraffic“ го предоставя на гражданите абсолютно безплатно. Това, което е 

платил господин Златев е диспечерска система, която му е напълно 

необходима, но тя изобщо не е била включена в проект „Интегрирания градски 

транспорт“ 1 - ва фаза. Така, че ние няма за какво да го обвиняваме, а договора 

сключен с „Мапсофт“ включва разходите само за сървърите и те не получават 

нищо за труда, който извършват. По отношение на фирмата „Балистик сел“ 

колегата Капитанов е прав и аз смятам, че Кмета и общинската администрация 

трябва много сериозно да преразгледат начина, по който се харчат парите, 

особено в този случай. 

 

Венцислав СИВОВ 

Напълно сме съгласни, но ние като комисия нямаме права да 

преразглеждаме тези договори, така че тук изпълнителната власт трябва да си 

свърши работата. 
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Николай КАПИТАНОВ 

Като комисия може да инициирате, такава процедура. Колежката е права 

в това отношение, че тази фирма „Балистик сел“ нещата, които ги е свършила 

дори не са докрай свършени. Системата им която е за работа с крайните 

потребители е нещо, което постигна уникален рекорд в света без да е 

целенасочено търсена от порядъка на 1, 1 на потребителски в съответните 

платформи, които оценяват съответните приложения. В случая друга ми е 

идеята, няма значение тази фирма каква е, това което има значение дали тези 

пари се изразходват ефективно в полза на Варна и варненци. Според мен може 

да се потърси информация и евентуално да се проведе процедура, при която да 

се използва хардуера, който е наличен по програма ИГТ и съответно този 

хардуер върху него да се проведе търгова процедура, фирмите да си предложат 

съответните решения. Очевидно „Мапсофт“ е нещо работещо, но не казваме, че 

е това, защото нека и други да участват, но да има някакво конкурентно начало. 

В момента тази фирма ви заявява всяка година аз поминалата година искам 

1 200 000, миналата 1 800 000, тази година 2 500 000. Ами те след три години 

ще станат 10 000 000 на година.    

 

Венцислав СИВОВ 

Благодаря, господин Капитанов. Надявам се след изслушването за 

състоянието на „Градски транспорт“ ЕАД всички да направим едни резонни 

предложения и да поработим. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

А може ли да използваме случая да предложим решение на комисията, 

която да поискана информация от тази фирма, какво извършва за тази сума и да 

се обоснове.  

 

Венцислав СИВОВ 

Възможно е всичко, стига да е в рамките на закона. Току що 

Председателя на общинския съвет ми каза, че договора е публичен.  

 

Николай КАПИТАНОВ 

В договора не са описани детайлите, които се случват. Ние трябва да 

имаме база за сравнение, тоест трябва да имаме нещо, което да предоставим на 

специалисти, което да оценят. Договора посочва правим система плащате ни 

нещо, но един от големите проблеми на този договор, което казват 

специалистите е, че той не е достатъчно конкретен. 

 

Венцислав СИВОВ 

Той така е бил зададен и така е изпълнен. 
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Николай КАПИТАНОВ 

Добре, той вече съществува, но ние вече сме в извънгаранционно 

обслужване и можем да кажем, че след като не са коректни ние ще потърсим 

друг, който да използва същата база. Имаме пълното право да го направим, 

според мен.   

 

Венцислав СИВОВ 

Добре, благодаря господин Капитанов. Има ли други изказвания от 

колегите? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Аз искам да допълня нещо по казаното от господин Капитанов. За 

съжаление по темата с авторските права още при кандидатстването по проект 

„Интегрирания градски транспорт“ 1 - ва фаза е заложено. Ние сме наясно с 

този проблем, неприятен е като цяло за всички, тъй като считаме, че тези 

авторски права е следвало изначале да бъдат заложени да останат в полза на  

Община Варна, а не титуляр на тях да бъде изпълнителя на „Балистик сел“. 

Резонно е да се мисли в посока в случай че икономически е по – изгодно за 

Община Варна да ангажира ново дружество, което да предостави правата на  

Община Варна и ние после да имаме право сами да си поддържаме системата. 

Тъй като считам, че за нас ще бъде по – изгодно това.  

 

Николай КАПИТАНОВ 

Нещо повече, ако се случи така някоя варненска фирма да даде най – 

добрата възможна цена. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Дано да е варненска фирма. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Господин Балабанов, конкретно към Вас е въпроса. Защо отчета на 

„Градски транспорт“ ЕАД е в ПК „Собственост и стопанство“, а не се 

разглежда в ПК „Транспорт“? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Практиката господин Златев, от предходни години е такава. Титулярна е 

ПК „Собственост и стопанство“ на едноличния собственик на капитала на 

всяко едно от търговските дружества и разглежда отчетите им. В случай, че 

вземем друго решение например, тъй като аз смятам, че ПК „Финанси и 

бюджет“ е компетентна да прави това, няма пречка на всички търговски 

дружества финансовите отчети да бъдат гледани от финансовата комисия. А 

всички въпроси касаещи дейността по същество би следвало да се гледат в 

ресорните комисии. 
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Стела НИКОЛОВА 

Колеги, бих искала да се включа с нещо, защото смятам, че е важно. По 

плановете на Министерството на образованието за сега не включват учениците 

да тръгнат на училище скоро, туристическия сезон в най-добрия случай ще 

започне юли или август, ако въобще започне. Така че състоянието на „Градски 

транспорт“ ЕАД ще продължава да се влошава. Варна е град, който разчита 

предимно на туризъм и загубите за нас, като град ще бъдат много сериозни. Не 

знам, какво обмисля администрацията, но използвам това, че господин 

Балабанов е там и смятам, че ако трябва да се вземат някакви спешни решения 

за „Градски транспорт“ ЕАД, относно кредит, нека да се помисли по-бързо в 

тази посока, защото няма смисъл да чакаме да дойде август и да натрупаме 

20 000 000 задължения. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

По отношение на кредит се работи предвид факта, че все още няма 

конкретика, не е предложено решение на Вашето внимание, но се надявам тук 

скоро да имаме такова. Такова решение вече е вземано и сме го инициирали в 

предходен мандат преди пет години по същата причина за натрупани 

задължения и с оглед на това да бъдат направени икономии на средства по 

отношение на заплащане на лихва бе взет кредит в размер на около 5 000 000 

лв., който предстои да края на годината да бъде изплатен. Идеята е да се 

проведат преговори да бъде рефинансиран по възможност при едни по-добри 

условия, които в крайна сметка общински съвет ще вземе като решение и като 

едноличен собственик на капитала. 

 

Стела НИКОЛОВА 

Разбирам, но това задължително трябва да бъде придружено и с нова 

транспортна схема, плащане на километър на „Градски транспорт“ ЕАД, 

защото това ще е поредния кредит, който те ще изплащат, а ние ще 

продължаваме да наблюдаваме как потъват.  

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Мисля, че днешния ни разговор не беше безпредметен и целта на 

разговора беше не само да разберем какво е състоянието на дружеството, а 

целта беше управата на „Градски транспорт“ ЕАД в лицето на господин Златев, 

на главния му счетоводител да чуят идеи, които бяха предложени в дискусията 

по това изслушване. Аз предлагам господин Златев да си направи тези бележки 

и да излезе с едно предложение до ПК „Собственост и стопанство“ и до ПК 

„Финанси и бюджет“ да направи конкретни предложения във връзка с тази 

дискусия, с което целта е да се подобри финансовото състояние на „Градски 

транспорт“ ЕАД. Защото ако мислим, че всичко сме направили, всичко сме 

спестили и изразходили, мисля че ще бъде грешно. Има какво още да се 

направи. Идеите, които бяха дадени от всички колеги общински съветници са 

добри, имат нужда от преосмисляне от ръководството на „Градски транспорт“ 
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ЕАД и смятам, че до седмица биха могли да бъдат на бюрото на Председателя 

на Общински съвет, който да ги разпредели по съответните комисии, за да се 

преобразят, като конкретни решения. 

 

Венцислав СИВОВ 

Благодаря. Господин Иванов, заповядайте. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Колеги, ще изкажа моето мнение по отношение на кредита. Предлагам Ви 

първо оптимизация, а после кредит и ще Ви кажа каква ми е логиката. С този 

кредит е възможно да се направи някакво внушение, че едва ли не ние 

финансираме един вид лошо управление. Предлагам Ви първо да приемем 

мерки за оптимизиране на разходите, нека да видим какво ще е все пак новата 

транспортна схема, която може да даде необходимия резултат. Съвсем скоро 

преведохме средства на господин Златев, не знам доколко ще му стигнат. Ние 

тук разглеждаме финансовото състояние за 2019 година, 2020 година е малко 

по - различно 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Само да е ясно за кредита. Той е целеви. Този има кредит има задача да 

покрие задълженията към държавата, към НАП. Нищо повече. Той не е, за да се 

харчи за заплати и за каквото и да било друго. 

 

Венцислав СИВОВ 

Това е част от оптимизацията, за която говори господин Иванов. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Разбирам Ви. Ние правихме подобна стъпка за избягване на плащане на 

тази голяма лихва, която е по отношение на задълженията към НАП и НОИ. 

Ние вече правихме такова предложение, взехме такъв кредит, но в момента 

предлагам просто преди да вземем такова решение, нека да направим поне 

някакъв опит за оптимизиране на разходите. Това ми е предложението. 

 

Венцислав СИВОВ 

Благодаря Ви, колеги. Давам думата на господин Балабанов. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, говорейки за оптимизация говорете в конкретика, както някои 

колеги бяха конкретни по отношение на оптимизациите, бъдете добри да 

бъдете всички конкретни. Господин Иванов, това беше реплика към Вас. 

Посочете конкретно каква оптимизацията бихте искали да се направи, но 

„някакви оптимизации“ ми звучи несериозно. 
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Станислав ИВАНОВ 

Извинявам се господин Балабанов, ако не съм бил разбран, но аз мисля, 

че почти на всяка една комисия повдигам въпроса за дублиращи линии. 

Чудесна е идеята с прикачването. Да си купуваш един билет и ако нямаш 

директна връзка до мястото, до което пътуваш, билета важи в рамките на един 

час и можеш да се прикачиш. Една от мерките е именно оптимизация тест 

премахване на дублиращи линии. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Чудесно. Това вече е конкретно предложение, което адмирирам, но нека 

да има  конкретика.   

 

Венцислав СИВОВ 

Благодаря, колеги. Има ли други предложения? Няма. 

 

  

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/  


