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ПРОТОКОЛ 
 

№ 1 
 
Днес 11.12.2015 г. от 14:00 ч. се проведе заседание на Вр.К 

„Структури и общинска администрация“. 
 
На заседанието присъстваха следните общински съветници: 
Милена Славова Димова - председател   
Антоан Николаев Влаев 
Даниела Стефанова Иванова - Димова  
Димитър Господинов Колев         
Ивайло Симеонов Бояджиев   
Иво Славеев Иванов    
Калина Вълчева Пеева          
Кирил Георгиев Георгиев 
Красен Гошев Иванов  
Людмила Николаева Колева - Маринова    
Марица Димитрова Гърдева        
Мартин Йорданов Марков 
Мартин Петров Андонов 
Милена Димитрова Георгиева 
Надя Иванова Георгиева  
Неджиб Ремзиев Неджибов 
Николай Стоянов Малев   
Пейчо Иванов Бюлбюлев   
Светлан Костов Златев 
Славчо Славов Славов    
Станислав Георгиев Иванов   
Христо Атанасов Атанасов 
Христо Бойчев Боев 
Юлияна Атанасова Боева           
 
От заседанието отсъстваха: Борислав Гуцанов; Ивайло Бояджиев; 

Лидия Маринова; Мартин Байчев и Януарий Вичев. 
 
Присъстват още: адв. Петър Стамов - адвокат довереник към 

Общински съвет – Варна; Младен Иванов – управител на ОП „Паркинги и 
синя зона“; Павел Кюрчев – управител на ОП „ТАСРУД“; Иванка 
Стоянова - управител на ОП „Зоопарк - Спасителен център“ – Варна; 
Тодор Балабанов – Председател на Общински съвет – Варна; Янко Станев 
– общински съветник.   
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Милена ДИМОВА 
Добър ден на всички колеги, журналисти, граждани присъстващи на 

днешното заседание. Ще ви запозная с дневния ред на днешното заседание. 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 
1. Разглеждане на предложение от Иван Портних, кмет на Община 

Варна с изх. № РД15018831ВН-001ВН/17.08.2015 г., относно 
трансформиране на длъжност „билетопродавач“ в длъжност „касиер“. 

 
2. Разглеждане на предложение от Иван Портних, кмет на Община 

Варна с рег. № РД15030088ВН/08.12.2015 г., относно изменение на 
решение № 1193-7(25)/30.10.2013 г. на Общински съвет – Варна. 

 
3. Разглеждане на предложение от Иван Портних, кмет на Община 

Варна с рег. № РД15027407ВН-001ВН/30.11.2015 г., относно увеличаване 
на числеността и приемане на нова организационна структура на 
Общинско предприятие „Транспорт и автоматизирана система за 
регулиране на уличното движение“.    

 
4. Разни. 
 

Докл.: Милена Димова –  
председател на Вр.К „СОА” 

 
Колеги, моля за мнения и предложение по така предложения дневен 

ред. Няма. Който е „за“, моля да гласува. 
 
Гласуване: за – 19; против – 0; въздържали се – 0, 
Приема се. 
 
 

ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред. 
 
Милена ДИМОВА 
Разглеждане на предложение от Иван Портних, кмет на Община 

Варна с изх. № РД15018831ВН-001ВН/17.08.2015 г., относно 
трансформиране на длъжност „билетопродавач“ в длъжност „касиер“. 

Изчитам ви проекта за решение: 
 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и чл. 52, т. 3 от ЗОС, и 

по предложение от кмета на Община Варна с изх. № РД15018831ВН-
001ВН/17.08.2015 г., Общински съвет – Варна одобрява трансформация в 
Общинско предприятие „Зоопарк - Спасителен център“ - Варна, от 
длъжност „билетопродавач“  - 2 щатни бройки в длъжност „касиер“ – 2 
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щатни бройки. 
 
Моля за мнения и предложения по така направеното предложение. 

Няма. Който е „за“, моля да гласува. 
 
Гласуване: за - 21, против - 0, въздържали се - 0; 
Приема се. 
 
 

ТОЧКА ВТОРА от дневния ред. 
 
Милена ДИМОВА 
Разглеждане на предложение от Иван Портних, кмет на Община 

Варна с рег. № РД15030088ВН/08.12.2015 г., относно изменение на 
решение № 1193-7(25)/30.10.2013 г. на Общински съвет – Варна. 

Изчитам ви проекта за решение: 
 
2. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 

чл. 52, ал. 4 от ЗОС и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД15030088ВН/08.12.2015 г., Общински съвет - Варна изменя свое 
решение № 1193-7(25)/30.10.2013 г. за Общинско предприятие „Общински 
паркинги и синя зона”, като приема длъжностно щатно разписание на 
дейност „Репатриране на ИУМПС и неправилно паркирали”, както следва: 

1. координатор дейност „Репатриране на ИУМПС и неправилно 
паркирали” - 1 /една/ щатна бройка; 

2. специалист еколог „Репатриране на ИУМПС“ – 2 /две/ щатни 
бройки; 

3. изпълнител „Шофьор на специализирано МПС“ – 12 /дванадесет/ 
щатни бройки; 

4. касиер счетоводител – 2 /две/ щатни бройки. 
Общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона” не трябва 

да надвишава приетата бюджетна сметка за 2015 г. по параграф 01 
„Заплати” – 797 116 лв. и параграф 05 „Осигуровки” – 145 872 лв. 

 
Колеги, моля за мнения и предложения по така направеното 

решение. 
Който е „за“, моля да гласува. 
 
Гласуване: за - 21, против - 0, въздържали се - 0; 
Приема се. 
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ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред. 
 
Милена ДИМОВА 
Разглеждане на предложение от Иван Портних, кмет на Община 

Варна с рег. № РД15027407ВН-001ВН/30.11.2015 г., относно увеличаване 
на числеността и приемане на нова организационна структура на 
Общинско предприятие „Транспорт и автоматизирана система за 
регулиране на уличното движение“.    

Предлагам проект за решение: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52 от ЗОС 

и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД15027407ВН-
001ВН/30.11.2015 г., Общински съвет – Варна увеличава числеността на 
Общинско предприятие „Транспорт и автоматизирана система за 
регулиране на уличното движение“ с 273 щатни бройки, както следва: 

- Юрисконсулт – 1 (една) щатна бройка; 
- Специалист УЧР – 1 (една) щатна бройка; 
- Експерт здравословни и безопасни условия на работа – 1 (една) 

щатна бройка; 
- Счетоводител – 1 (една) щатна бройка; 
- Касиер, счетоводство – 1 (една) щатна бройка; 
- Оператор въвеждане на данни – 3 (три) щатни бройки; 
- Ръководител търговска експлоатация – 1 (една) щатна бройка; 
- Организатор автомобилен транспорт – 3 (три) щатни бройки; 
- Служител, информация за пътувания – 4 (четири) щатни бройки; 
- Специалист контрол на документи – 2 (две) щатни бройки; 
- Контрольор по редовността на пътниците – 225 (двеста двадесет и 

пет) щатни бройки; 
- Контрольор, автомобилен транспорт – 9 (девет) щатни бройки; 
- Оператор, мониторинг център – 15 (петнадесет) щатни бройки; 
- Техник електронна техника – 3 (три) щатни бройки; 
- Електромонтьор – 1 (една) щатна бройка; 
- Системен администратор – 1 (една) щатна бройка; 
- Хигиенист – 1 (една) щатна бройка. 
Одобрява следните трансформации на длъжности: 
- Трансформира 1 (една) щатна бройка от длъжност „Ръководител 

направление „АСРУД” в длъжност „Ръководител направление 
„Автоматизирани системи”; 

- Трансформира 2 (две) щатни бройки от длъжност „Администратор 
база данни“ в длъжност „Инженер електроник“; 

- Трансформира 3 (три) щатни бройки от длъжност „Специалист 
телекомуникации и мрежи данни“ в длъжност „Инженер електроник“; 

- Трансформира 1 (една) щатна бройка от длъжност „Инженер 
електрообзавеждане“ в длъжност „Ръководител техническа поддръжка“; 

- Трансформира 1 (една) щатна бройка от длъжност „Техник 
микропр. техника“ в длъжност „Електромонтьор“; 
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- Трансформира 1 (една) щатна бройка от длъжност „Техник 
телекомуникации“ в длъжност „Електромонтьор“; 

- Трансформира 4 (четири) щатни бройки от длъжност „Координатор 
база данни“ в длъжност „Оператор мониторинг център“; 

- Трансформира 1 (една) щатна бройка от длъжност „Статистик и 
специалист управление човешки ресурси“ в длъжност „Специалист УЧР“. 

Приетите с решение 1264–7(26)/13, 14.12.2013 г. и решение 1330-
7(27)/13.01.2014 г. на Общински съвет -  Варна 50 бройки, от които 17 
бройки незаети ще се разпределят по длъжности по следния начин: 

- Контрольор по редовността на пътниците – 15 (петнадесет) щатни 
бройки; 

- Оператор, мониторинг център – 2 (две) щатни бройки. 
 
/Павел Кюрчев – управител на ОП „ТАСРУД“ дава допълнителна 

разяснения по направеното предложение и отговаря на зададени въпроси./ 
 
Колеги, предлагам проекта за решение да го изпратим с положително 

становище до ПК „Финанси и бюджет“. Който е „за“, моля да гласува. 
 
3. Вр.К „Структури и общинска администрация“ дава положително 

становище и изпраща за взимане на окончателно решение до Станислав 
Иванов, председател на ПК „Финанси и бюджет“, предложение от Иван 
Портних, кмет на Община Варна с рег. № РД15027407ВН-
001ВН/30.11.2015 г., относно увеличаване на числеността и приемане на 
нова организационна структура на Общинско предприятие „Транспорт и 
автоматизирана система за регулиране на уличното движение“.    

 
Гласуване: за - 19, против - 0, въздържали се - 4; 
Приема се. 
 
Колеги, с това дневния ред приключи. Закривам заседанието. 
 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито от 

председателя на комисията. 
 
Начало на заседанието – 14:00 часа. 
Край на заседанието – 14:20 часа. 
 

 
 
        ПРЕДСЕДАТЕЛ                                            ПРОТОКОЛИРАЛ  
 
    _______________________                                               _________________________ 
 
   /МИЛЕНА ДИМОВА/                                         /А. МЕТОДИЕВА/   


