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ПРОТОКОЛ 

№ 8 
 

Днес 12.04.2022 г. от 13:30 часа в Пленарна зала се проведе заседание на ПК 

“Транспорт”. 
 

На заседанието присъстваха следните общински съветници:  

Венцислав Сивов – председател на ПК „Транспорт”; 

Ивайло Митковски; 

Мартин Златев; 

Станислав Иванов; 

Юлиян Губатов.  

  

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

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

икономика и стопански дейности“, Росица Николова – адвокат-довереник на 

Общински съвет – Варна, Константин Димитров – представител на „Стил 

атракция“ ЕООД. 

 

Заседанието откри председателят на ПК “Транспорт” – Венцислав Сивов, 

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

   2.1. Писмо от Мартин Еланджиев – управител на „Стил атракция“ ЕООД с 

рег. № РД22007700ВН/11.04.2022 г., относно извършване на атракционен превоз 

на пътници посредством Туристически атракционни влакчета.  
 

  Резултати от гласуването: за - 3; против - 1; въздържали се – 1; 

предложението се приема. 

 

Председателят на ПК “Транспорт” подложи на гласуване дневния ред с 

така направеното предложение за допълнение, а именно:  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

   

1. 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“.  

2. Разни. 

2.1. Писмо от Мартин Еланджиев – управител на „Стил атракция“ ЕООД с 

рег. № РД22007700ВН/11.04.2022 г., относно извършване на атракционен превоз 

на пътници посредством Туристически атракционни влакчета.  
 

 Резултати от гласуването: за - 5; против - 0; въздържали се – 0; 

предложението се приема. 
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ПЪРВА 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“.  

   

/Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, 

икономика и стопански дейности“ представи проектобюджета на община 

Варна за 2022 г., дейност „Транспорт“ /Приложение № 9/, приложен към 

Протокола./ 

 

Мартин Златев направи предложение до заседание на Общински съвет – 

Варна общинската администрация да предложи друг вариант на цената на една 

карта за един месец до КК „Златни пясъци“, като се мотивира, че сумата от 81 лв. 

е много висока за времето, за което се пътува от комплекса до Варна.   

 

След проведени дебати Тодор Балабанов обясни, че предложението касае 

промяна на решението на общинския съвет за определяне на цените на превозните 

документи, като уточни, че такова предложение има вече входирано и според него 

би трябвало да бъде включено за разглеждане на днешното заседание. В тази 

връзка той направи предложение да се насрочи ново заседание на комисията по 

транспорт с дневен ред предложението във връзка изменение цената на превозния 

документ и ако има допълнителни предложения за изменение, също да се 

разгледат и обсъдят. 

  

Станислав Иванов допълни предложението от г-н Балабанов, а именно да 

се отложи разглеждането на точка първа за следващото заседание, като се 

мотивира, че цената на картите е свързана с цената на билета. 

 

Венцислав Сивов подложи на гласуване двете предложения направени от 

Тодор Балабанов и Станислав Иванов, а именно отлага се разглеждане на точка 

първа за следващо заседание на комисията по транспорт, където ще се разгледа и 

предложението за ценообразуване на превозните документи.         

 

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

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 
 

  Писмо от Мартин Еланджиев – управител на „Стил атракция“ ЕООД с рег. 

№ РД22007700ВН/11.04.2022 г., относно извършване на атракционен превоз на 

пътници посредством Туристически атракционни влакчета.  
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Константин Димитров в качеството си на съвносител и представител на 

„Стил атракция“ ЕООД представи искането, относно извършване на атракционен 

превоз на пътници посредством Туристически атракционни влакчета и отговори 

на зададени въпроси от членовете на Комисията. 

 

 След проведени дебати, Комисията приема писмото от „Стил 

атракция“ ЕООД за сведение. 

 

 

 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/  


