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ПРОТОКОЛ 

№ 7 
 

Днес 24.02.2022 г. от 13:30 часа се проведе заседание на ПК “Транспорт”. 
 

На заседанието присъстваха следните общински съветници:  

Венцислав Сивов – председател на ПК „Транспорт”; 

Мартин Златев; 

Станислав Иванов; 

Ивайло Митковски; 

Юлиян Губатов.  

  

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

община Варна, Росица Николова – адвокат-довереник на Общински съвет – 

Варна, Жельо Алексиев – председател на съвета на директорите на „Градски 

транспорт“ ЕАД, Драгомир Недялков – главен счетоводител в „Градски 

транспорт“ ЕАД, Димчо Иванов – председател на независим транспортен 

синдикат „АВТО-94“, Милен Павлов – председател на управителния съвет на 

Сдружение „Такси Варна“.  
  

Председателят на ПК “Транспорт” предложи заседанието да протече 

при следният  

 

ДНЕВЕН РЕД: 
  

 1. Разглеждане на предложения от таксиметрови шофьори представени чрез 

г-н Димчо Иванов и г-н Милен Павлов, относно определяне на минимални и 

максимални тарифи за пробег на километър за таксиметров превоз на пътници в 

град Варна.  

 1.1. Искане от Димчо Иванов – председател на независим транспортен 

синдикат „АВТО-94“ с рег. № ОС22000011ВН/10.01.2022г.;  

 1.2. Писмо от Милен Павлов – председател на управителния съвет на 

Сдружение „Такси Варна“ с рег. № ОС22000010ВН/07.01.2022г.; 

 1.3. Писмо от Милен Павлов – председател на управителния съвет на 

Сдружение „Такси Варна“ с рег. № ОС22000010ВН-001ВН/20.01.2022г.    

 2. Разглеждане на писмо от инж. Злати Златев – изпълнителен директор на 

„Градски транспорт“ ЕАД с рег. № РД22002704ВН/08.02.2022г., относно 

осигуряване на финансови средства за покриване на задължения на дружеството. 

 3. Разглеждане на питане от група общински съветници на ПП „Възраждане“ 

с рег. № РД20007904ВН-003ВН/24.01.2022г., относно  възможността за 

оптимизиране на тролейбусния транспорт в град Варна. 

 4. Разни. 

 
 

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

предложението се приема. 
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ПЪРВА ТОЧКА 

 

 Предложения от таксиметрови шофьори представени чрез г-н Димчо Иванов 

и г-н Милен Павлов, относно определяне на минимални и максимални тарифи за 

пробег на километър за таксиметров превоз на пътници в град Варна.  

  1. Искане от Димчо Иванов – председател на независим транспортен 

синдикат „АВТО-94“ с рег. № ОС22000011ВН/10.01.2022г.;  

  2. Писмо от Милен Павлов – председател на управителния съвет на 

Сдружение „Такси Варна“ с рег. № ОС22000010ВН/07.01.2022г.; 

  3. Писмо от Милен Павлов – председател на управителния съвет на 

Сдружение „Такси Варна“ с рег. № ОС22000010ВН-001ВН/20.01.2022г.   

 

 Димчо Иванов – председател на независим транспортен синдикат „АВТО-

94“, в качеството си на вносител представи предложението на таксиметровите 

шофьори. Той подчерта, че според закона тарифата трябва да се актуализира поне 

веднъж в годината и в предвид повишаване цените на горивата, помоли членовете 

на Комисията да уважи исканията, посочени в писмото. 

 

 Милен Павлов – председател на управителния съвет на Сдружение „Такси 

Варна“ подкрепи своя колега, като добави, че към своето писмото са приложили 

индикативни изчисления, които ясно показват, че в голямата си част бранша не 

успява да покрива разходите си, поради което се налага шофьорите да работят 

повече време или да компенсират от някои разходи. 

 

 Мартин Златев заяви, че ще гласува „за“ предложението направено от  

таксиметровите шофьори, като се мотивира, че според него комисия от пет члена, 

няма как да реши толкова сериозен проблем в таксиметровия бранш. Според него 

отговорността за вземане на такова решение е на целия общински съвет. Той 

предложи да бъдат прекратени дебатите. 

 

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

Комисията, че към настоящия момент броя на регистрираните автомобили 

извършващи таксиметров превоз на пътници са 1631, като уточни, че продължават 

да се подават документи за извършване на тази услуга. Той обясни още, че две са 

причините да се забавя подаването на документи, а именно ковид ситуацията, 

както и неяснотата свързана със заплащане на данък таксиметров превоз. Той 

уточни, че средния брой на функциониращите на територията на община Варна 

автомобили извършващи таксиметров превоз са в порядъка на 1750 – 1835.  

 Господин Пейчев направи сравнение с минималните и максималните цени за 

таксиметров превоз на пътници в други градове и отбеляза, че на територията на 

община Варна са определени едни от най – високите цени. 

  Той осведоми членовете на Комисията, че за 2020 – 2021 година 

таксиметровите шофьори заплащат сумата от 300 лв. данък таксиметров превоз, а 

не 690 лв., както е прието. 
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 След проведени дебати, членовете на Комисията се обединиха около 

следното предложение за решение: 

 

Във връзка с писма от Димчо Иванов – председател на независим 

транспортен синдикат „АВТО-94“ с рег. № ОС22000011ВН/10.01.2022г. и Милен 

Павлов – председател на управителния съвет на Сдружение „Такси Варна“ с рег. 

№ ОС22000010ВН/07.01.2022г, относно определяне на минимални цени за 

таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, 

валидна на територията на Община Варна – дневна тарифа  1,20 лв. на км. и нощна 

тарифа  1,30 лв. на км. 

Определените с решение №1495-10/36/19.12.2018 г. максимални цени за 

таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, 

валидна на територията на Община Варна, остават непроменени– дневна тарифа  

2 лв. на км. и нощна тарифа  3 лв. на км. 

 

Ивайло Митковски допълни предложението за решение със следния текст:  

 

 „Така определяните цени за таксиметров превоз на пътници за един 

километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община 

Варна влизат в сила от 1 май 2022 година.“ 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване така оформеното 

предложение за решение в едно с допълнението направено от г-н Митковски. 
 

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

предложението не се приема. 

 

 Станислав Иванов поиска право да обясни своя отрицателен вот, той каза, че 

не е убеден, че хората присъстващи на заседанието са представители на целия 

таксиметров бранш и ако се направи един анализ на таксиметровия превоз дали 

няма да се получи друга цена за пробег на километър. Той обясни, че вижда две 

различни предложения за актуализация на минималните цени на таксиметровите 

услуги и не може да вземе информирано решение, като изрази надежда до сесия 

да има обединено предложение за решение.  

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

 Писмо от инж. Злати Златев – изпълнителен директор на „Градски транспорт“ 

ЕАД с рег. № РД22002704ВН/08.02.2022г., относно осигуряване на финансови 

средства за покриване на задължения на дружеството. 

 

Драгомир Недялков – главен счетоводител в „Градски транспорт“ ЕАД 

уточни, че такива писма се подават всеки месец към общината, за да може да се 

планира паричния поток и да няма просрочие. Той каза още, че всеки месец 

получават пълно съдействие от общината.    
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След проведени дебати, членовете на Комисията се съгласиха писмото  да се 

приеме за сведение.  

 

ТРЕТА ТОЧКА 

 

Питане от група общински съветници на ПП „Възраждане“ с рег. № 

РД20007904ВН-003ВН/24.01.2022г., относно  възможността за оптимизиране на 

тролейбусния транспорт в град Варна. 

 

 Юлиян Губатов в качеството си на един от вносителите, представи 

отправеното запитване от групата на ПП „Възраждане“. Той, отбеляза че град 

Варна разполага с контактна мрежа на тролейбусния транспорт, като подчерта, че 

към момента потенциалът на този вид транспорт не се използва максимално. 

Според него е екологично чист транспорт и трябва да се даде зелена светлина.  

 

 Жельо Алексиев – председател на съвета на директорите на „Градски 

транспорт“ ЕАД обясни, че е съгласен с всяка една актуализация, стига да е в 

интерес на гражданите ползващи тази услуга. Той се съгласи с г-н Губатов, че 

тролейбусите са екологичен транспорт, но посочи че най – големия им недостатък 

е в това, че много бавно преминаване през кръстовищата. 

 

След проведени дебати, членовете на Комисията приеха писмото за 

сведение.  

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

 

 

Край на заседанието: 15:00 часа 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „ТРАНСПОРТ“:                                                         

 

         

_________________                                                  _______________________ 

/Венцислав СИВОВ/                                                  /Мария ДОМУСЧИЕВА/  


