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ПРОТОКОЛ 

№ 9 
 

Днес 15.04.2022 г. от 12:00 часа в Пленарна зала се проведе заседание на ПК 

“Транспорт”. 
 

На заседанието присъстваха следните общински съветници:  

Мартин Златев – председателстващ ПК „Транспорт”; 

Станислав Иванов; 

Юлиян Губатов. 
  

         Отсъстваха: Венцислав Сивов;  

    Ивайло Митковски. 
 

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

община Варна, Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, 

икономика и стопански дейности“, Милко Лалев – директор на ОП ТАСРУД, 

Росица Николова – адвокат-довереник на Общински съвет – Варна.   

 

Заседанието откри председателстващия ПК “Транспорт” – Мартин Златев, 

като предложи в т. Разни да се включи нова точка за разглеждане, а именно: 

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

РД22008118ВН/14.04.2022 г., относно определяне на икономическа рамка за 2022 

г., по договор за обществен превоз на пътници. 
   

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

предложението се приема. 

 

 Председателстващият ПК “Транспорт” подложи на гласуване дневния ред 

с така направеното предложение за допълнение, а именно:  

 

ДНЕВЕН РЕД: 
   

1.  Разглеждане на писмо от инж. Милко Лалев – директор на ОП ТАСРУД с 

рег. № ОС22000241ВН/25.03.2022г.. относно изменение на решение №434-

2/10/16.12.2020 г. 

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

рег. № РД22006857ВН/31.03.2022 г., относно обсъждане и приемане на 

проектобюджета на община Варна за 2022 г., дейност „Транспорт“.  

3. Разни. 

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

РД22008118ВН/14.04.2022 г., относно определяне на икономическа рамка за 2022 

г., по договор за обществен превоз на пътници. 
   

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

предложението се приема. 
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ПЪРВА ТОЧКА 

 

 Писмо от инж. Милко Лалев – директор на ОП ТАСРУД с рег. № 

ОС22000241ВН/25.03.2022г.. относно изменение на решение № 434-

2/10/16.12.2020 г. 

   

 /инж. Милко Лалев – директор на ОП ТАСРУД, представи пред членовете 

на Комисията писмото относно изменение на решение №434-2/10/16.12.2020 г./ 

 

 След кратки разисквания Мартин Златев направи две предложения за 

изменение в решение № 434-2/10/16.12.2020 г./, като ги подложи на гласуване, а 

именно: 

 1. Да отпадне предложението от „120 минути – 1,80 лв.“ 

 2. Да се запише следния текст: „При покупка на превозен документ от драйв 

терминал цената да бъде 1,60лв.“ 
 

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

предложението се приема. 

 

Председателстващият Комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение: 

ПК „Транспорт” дава положително становище на писмо от инж. Милко Лалев 

– директор на ОП ТАСРУД, относно изменение на решение №434-

2/10/16.12.2020 г. в едно с направените промени и препраща към ПК „Финанси и 

бюджет” за вземане на окончателно решение. 

 

Резултати от гласуването: за - 2; против - 0; въздържали се – 1; 

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

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

РД22006857ВН/31.03.2022 г., относно обсъждане и приемане на проектобюджета 

на община Варна за 2022 г., дейност „Транспорт“. 

  

Председателстващият Комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение: 

 ПК „Транспорт” дава положително становище на проектобюджета на община 

Варна за 2022 г. на дейност “Транспорт” /Приложение № 9/ и препраща своето 

становище към ПК „Финанси и бюджет” за вземане на окончателно решение. 

  

Резултати от гласуването: за - 2; против - 0; въздържали се – 1; 

предложението се приема. 
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ТРЕТА ТОЧКА 
 

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

РД22008118ВН/14.04.2022 г., относно определяне на икономическа рамка за 2022 

г., по договор за обществен превоз на пътници. 

 

Пейчо Пейчев – заместник-кмет на община Варна напомни на общинските 

съветници, че всяка година съгласно Договор за обществен превоз на пътници, 

подписан през 2013 година, общината е длъжна да подготви Икономическа рамка, 

съответстваща на разходите извършени от „Градски транспорт“ ЕАД. В 

заключение г-н Пейчев призова членовете на Комисията да приемат така 

предложената Икономическа рамка с условието, че през годината ще се наложи тя 

да бъде актуализирана, за да бъде адекватна към разходната част на „Градски 

транспорт“ ЕАД. 

 

След кратки разисквания Председателстващият Комисията подложи на 

гласуване следния проект за решение: 

ПК „Транспорт” дава положително становище на предложение от Иван 

Портних – кмет на община Варна, относно определяне на икономическа рамка за 

2022 г., по договор за обществен превоз на пътници и препраща своето становище 

към ПК „Финанси и бюджет” за вземане на окончателно решение. 

   

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

предложението се приема. 

 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателстващия комисията. 

 

 

 

Край на заседанието: 12:30 часа 

 

 

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ                                              ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „ТРАНСПОРТ“:                                                         

 

         

_________________                                                  _______________________ 

 /Мартин ЗЛАТЕВ/                                                     /Мария ДОМУСЧИЕВА/  


