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ПРОТОКОЛ 
№ 4 

 

Днес 11.12.2020 г. от 12:00 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.  
Отсъстваха: Мартин Андонов; 

   Станислав Иванов. 
 

Включиха се още: Тодор Балабанов – председател на Общински съвет – 
Варна, Стела Николова – общински съветник, Николай Капитанов – общински 
съветник, Георги Георгиев – общински съветник, Злати Златев – изпълнителен 
директор на „Градски транспорт“ ЕАД, Крум Крумов – директор на ОП 
„Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“, 
Пейчо Пейчев – заместник - кмет на община Варна. 

 
 След направена поименна проверка на кворума, Председателят на ПК 

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

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община Варна 
с рег. № РД 20016337ВН/01.09.2020 г., относно проект за нова Наредба за реда 
и условията за пътуване в обществения транспорт на община Варна.  

2.  Разни. 
 

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

 
ПЪРВА ТОЧКА 

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

20016337ВН/01.09.2020 г., относно проект за нова Наредба за реда и условията 
за пътуване в обществения транспорт на община Варна. 

 

След проведени дебати, Мартин Златев направи процедурно предложение 
за разделяне на първа точка на две части, като сега да се разгледа и обсъди 
Наредба за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на община 
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Варна, а цените на превозните документи да бъдат отнесени по компетенция в 
комисия „Финанси и бюджет“, което беше подложено на гласуване от 
Председателя на комисията. 

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

 
Венцислав Сивов направи предложение за промяна в Наредба за реда и 

условията за пътуване в обществения транспорт на община Варна, а именно: 
„§ 2 В Проекта на Наредба за реда и условията за пътуване в обществения 

транспорт на Община Варна, в Глава III, в чл. 12 се добавят нови алинеи 3а и 5 
със  следния текст: 

Алинея 3а „куче, регистрирано съгласно изискванията на Наредба на 
Общински съвет Варна за обществения ред,  при следните условия: 

- с редовен превозен документ за домашния любимец  
- собственикът да носи със себе си регистрационните документи на 

кучето; 
- да го води на къс, неразтеглив повод и с намордник. 
Алинея 5: „велосипед само след  отделно закупуване на редовен превозен 

документ за велосипеда, при следните условия: 
а) в делнични дни - след 21 часа, а в почивни и празнични дни - 

целодневно; 
б) да не замърсява превозното средство.“ 
Резултати от гласуването: за - 3; против - 0; въздържали се – 2; 

предложението се приема. 
 
   След като изслуша коментарите и предложенията на колегите си 
Председателя на комисията подложи на гласуване следното предложение: 

 „Да се гласува Наредба за реда и условията за пътуване в обществения 
транспорт на община Варна в цялост ведно с направените изменения от 
Венцислав Сивов.“ 

Резултати от гласуването: за - 3; против - 1; въздържали се – 2; 
предложението не се приема. 
  

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

 
Край на заседанието: 14:10 часа 
 

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


