ПРОТОКОЛ
№3
Днес 08.12.2020 г. от 14:00 часа се проведе онлайн заседание на ПК
“Транспорт”.
В заседанието се включиха следните общински съветници:
Венцислав Сивов – председател на ПК „Транспорт”;
Ахмед Ахмед;
Ивайло Митковски;
Костадин Костадинов;
Мартин Златев.
Отсъстваха: Бранимир Балачев;
Мартин Андонов;
Станислав Иванов.
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,
Крум Крумов – директор на ОП „Транспорт и автоматизирана система за
регулиране на уличното движение“, Петко Бойновски – директор на дирекция
„Общинска собственост, икономика и стопански дейности“, 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. Представяне и обсъждане на предложение от Иван Портних – кмет на
община Варна с рег. № РД 20007904ВН/05.05.2020 г., относно утвърждаване на
нова транспортна схема на община Варна.
2.1. Писмо от инж. Злати Златев – изпълнителен директор на „Градски
транспорт“ ЕАД с рег. № РД 20007904ВН-002ВН/27.07.2020 г.
2.2. Писмо от Станислава Христова – кмет на кметство Звездица с рег. №
РД200181893ВЦ – 001ВН/28.09.2020г.
2.3. Писмо от Мариета Ценова – гражданин с рег. № ОС19000086ВН002ВН/17.07.2020 г.
3. Разни.
Резултати от гласуването: за - 5; против - 0; въздържали се – 0;
предложението се приема.
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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.
Във връзка с предложението на Кмета за нова Наредба за реда и
условията за пътуване в обществения транспорт на община Варна и с цел
стимулиране работата на автоматизирана билетна система за продажба на
билети и карти, Ивайло Митковски направи предложение да бъдат гласувани и
препратени за разглеждане до комисия „Финанси и бюджет“ следните промени
в цените на електронните билети и карти за пътуване, а именно:
„Електронен билет за пътуване
60 минути – 0,90 лв.
90 минути – 1,35 лв.
120 минути – 1,62 лв.
Целодневен – 3,60 лв.
Електронна предплатена карта за пътуване
9 лева – 11 часа времепътуване
Електронна абонаментна карта – Свободна
1 линия/1 месец – 32,00 лв.
Всички линии/1 месец – 45,00 лв.
Или същите точки да бъдат заменени от следния текст:
Ползвателите на електронни карти и електронни билети плащат 90
% от стойността на картата или билета с изключение на: …………
(описани изключения).“
Ивайло Митковски изложи още и мотиви подкрепящи исканите промени,
приложени към протокола.
Венцислав Сивов направи три предложения, както следва:
Първото предложение е свързано с абонаментните карти за пътуване по
крайградските автобусни линии, а именно да се направи комбинирана месечна
карта за всички крайградски линии.
Второто предложение е по пример на град София, касаещо превоза на
домашните любимци – да се возят на цената на един билет.
Третото предложение е относно превоз на велосипеди след 21 часа.
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Мартин Златев направи предложение цените на картите и билетите за
пътуване в цялата транспортна схема на град Варна, да бъдат уеднаквени.
След като изслуша коментарите и предложенията на колегите си
Председателя на комисията направи процедурно предложение да се насрочи
второ заседание на ПК „Транспорт“, като дотогава всеки един общински
съветник или група общински съветници да направи предложения в писмен
вид, които да бъдат дискутират и тогава да се вземе решение.
Резултати от гласуването: за - 4; против - 1; въздържали се – 0;
предложението се приема.
ВТОРА ТОЧКА
Венцислав СИВОВ
Представяне и обсъждане на предложение от Иван Портних – кмет на
община Варна с рег. № РД 20007904ВН/05.05.2020 г., относно утвърждаване на
нова транспортна схема на община Варна.
2.1. Писмо от инж. Злати Златев – изпълнителен директор на „Градски
транспорт“ ЕАД с рег. № РД 20007904ВН-002ВН/27.07.2020 г.
2.2. Писмо от Станислава Христова – кмет на кметство Звездица с рег. №
РД200181893ВЦ – 001ВН/28.09.2020г.
2.3. Писмо от Мариета Ценова – гражданин с рег. № ОС19000086ВН002ВН/17.07.2020 г.
Венцислав Сивов уточни че транспортната схема само ще бъде
представена от общинската администрация и обсъдена без да се взема
окончателно решение.
Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост,
икономика и стопански дейности“ обясни, че транспортната схема е съобразена
с новите промени в нормативната база, както и реализацията на „Интегриран
градски транспорт на Варна“ част първа, като уточни, че за база е използвана
действащата транспортна схема. Той добави, че е съгласувана с ОП ТАСРУД и
„Градски транспорт“ ЕАД, както и че е разгледана на заседание на комисията
по транспортни схеми към община Варна.
Мартин Златев направи предложение в транспортната схема да бъде
включен автобус, без значение под какъв номер ще бъде, който да се движи по
линията, по която досега са се движили автобуси № 17А и № 46.
Ивайло Митковски предложи да се помисли при нормализиране на
обстановката и потока към к.к. „Златни пясъци“ през летния сезон автобусна
линия № 9 да бъде свързана по някакъв начин с летище – Варна, за да не се
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налага огромния поток от различни чартъри и автобуси на различни фирми да
задръстват летище – Варна през летния сезон.
Пейчо Пейчев – заместник – кмет на община Варна изрази мнение, че
адмирира обсъждане на транспортната схема, защото всеки от общинските
съветници има свое виждане и свое предложение, които когато се обсъдят в по
– широка аудитория ще намерят ефективно приложение в транспортната схема
на град Варна. Каза още, че адмирира и това всеки да направи писмено
предложение, което да бъде разгледано в комисията по транспортни схеми, на
която да се обсъдят всички предложения и тогава отново да се разгледа на
заседание на ПК „Транспорт“, защото тогава ще може да се вземе по ефективно и качествено решение, което максимално да улесни гражданите на
Варна.
След като изслуша коментарите и предложенията на колегите си
Венцислав Сивов припомни, че на днешното заседание няма да се вземе
решение и направените предложения ще бъдат придвижени към комисията по
транспортни схеми, където да бъдат разгледани.
Членовете на комисията се запознаха с писмото от инж. Злати Златев –
изпълнителен директор на „Градски транспорт“ ЕАД с рег. № РД 20007904ВН002ВН/27.07.2020 г.
Комисията прие писмото за информация.
Членовете на комисията се запознаха с писмото от Станислава Христова
– кмет на кметство Звездица с рег. № РД200181893ВЦ – 001ВН/28.09.2020 г.
Комисията взе решение да бъде изпратено писмо до Комисията по
безопасност на движението по пътищата в област Варна, със следния текст:
„ПК „Транспорт” разгледа писмо от Станислава Христова – кмет на
кметство Звездица, относно обособяване на нова автобусна спирка.
Комисията взе следното решение:
ПК „Транспорт“ дава положително становище и насочва горецитираното
писмо към Комисията по безопасност на движението по пътищата в област
Варна за вземане на окончателно решение.“
Резултати от гласуването: за - 5; против - 0; въздържали се – 0;
предложението се приема.
Членовете на комисията се запознаха с писмото от Мариета Ценова –
гражданин с рег. № ОС19000086ВН-002ВН/17.07.2020 г.
Комисията взе решение да бъде изпратено писмо до Комисията по
безопасност на движението по пътищата в област Варна, със следния текст:
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„ПК „Транспорт” разгледа писмо от Мариета Ценова относно поставяне на
нова автобусна спирка в м-т „Ракитника“.
Комисията взе следното решение:
ПК „Транспорт“ дава положително становище и насочва горецитираното
писмо към Комисията по безопасност на движението по пътищата в област
Варна за вземане на окончателно решение.“
Резултати от гласуването: за - 5; против - 0; въздържали се – 0;
предложението се приема.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от
председателят на комисията.

Край на заседанието: 15:30 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ПК „ТРАНСПОРТ“:

ПРОТОКОЛИРАЛ:

_________________
/Венцислав СИВОВ/

____________________
/Мария ДОМУСЧИЕВА/
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