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 ПРОТОКОЛ 
 

№ 1 
 
Днес 05.02.2020 г. от 10:50 часа се проведе заседание на ВрК 

„Структури и общинска администрация“. 
 
На заседанието присъстваха: 
Милена Димова– председател на комисията 
Айше Кадир 
Бранимир Балачев 
Венцислав Сивов 
Генадий Атанасов 
Даниел Николов 
Иван Иванов 
Йордан Павлов 
Красен Иванов 
Марица Гърдева 
Мария Тодорова 
Руслан Влаев 
Станислав Иванов 
Стефан Станев 
Христо Атанасов 
Юлияна Боева 
 
Отсъства:  
Светлан Златев 

 
Присъстваха още: Тодор Балабанов – Председател на Общински съвет 

– Варна, Янко Станев – зам.-председател Общински съвет – Варна, Нора 
Момчева – секретар на Община Варна, Таня Василева – директор на 
дирекция „Социални дейности“ при Община Варна. 

 
 
Милена ДИМОВА 
Уважаеми колеги, имаме необходимия кворум и откривам днешното 

заседание на ВрК „Структури и общинска администрация“.  
 
 
Председателят на ВрК „Структури и общинска администрация“ 

предложи заседанието да протече при следният 
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ДНЕВЕН РЕД 
 
1. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20002161ВН/30.01.2020 г., относно одобряване на промяна в общата 
численост на „Комплекс за социални услуги за деца и младежи“. 

2. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002158ВН/30.01.2020 г., относно одобряване на промяна в общата 
численост на „Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби 
лица“. 

3. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002275ВН/30.01.2020 г., относно одобряване на промени в общата 
численост и структура на общинската администрация. 

4. Разни. 
 
Резултати от гласуването: за - 14; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
 

ПЪРВА ТОЧКА 
 
Милена ДИМОВА 
Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20002161ВН/30.01.2020 г., относно одобряване на промяна в общата 
численост на „Комплекс за социални услуги за деца и младежи“. 
Предложението е за допълнителка щатна бройка на длъжност „шофьор“. 
Това е продиктувано от потребността да бъдат транспортирани самите 
потребители на тези центрове до учебни заведения, до лечебни заведения.   

Давам думата на г-жа Таня Василева. 
 
/Г-жа Таня Василева запозна присъстващите с дейността на 

„Комплекс за социални услуги за деца и младежи“и обоснова 
необходимостта от промяна в общата численост./ 

 
Милена ДИМОВА 
Колеги, мнения и съображения?  
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Кой управлява тези центрове? 
 
Таня ВАСИЛЕВА 
„Комплекс за социални услуги за деца и младежи“ е второстепенен 

разпоредител с бюджетен кредит. Ръководител на центъра се назначава от 
Кмета на общината, а ръководителят назначава персонала, който е съобразен 
с Методика за длъжности на персонала, съгласно изискванията за 
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предоставяне на този тип услуга. Съгласно тази методика има определени 
коефициенти за длъжностите, като за центровете, в които са настанени деца и 
младежи с увреждания, съобразно броя на потребителите коефициента е 0,9, 
а за деца без увреждания коефициента е 0,8. Финансирането на тези центрове 
– това е държавно делегирана дейност и е по единен разходен стандарт. Така 
че в случая тази бройка ще бъде за сметка на единния разходен стандарт и 
няма да води до допълнително местно финансиране за предоставяне на тази 
услуга.  

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
А какви са взаимоотношенията с Агенция „Социално подпомагане“? 
 
Таня ВАСИЛЕВА 
Агенция „Социално подпомагане“ на местно ниво има две структури. 

Взаимодействията са чисто институционални. Настаняването на децата и 
младежите в тези центрове става в база, тъй като те са държавно делегирани 
дейности и изключително в правомощията на  дирекция „Социално 
подпомагане“ да издава направления за настаняване на тези деца. 

 
Милена ДИМОВА 
Колеги, други мнения и съображения? Няма. 
Изчитам проекта за решение: 
На основание чл.17, ал.1 и чл. 21, ал.1, т. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.18, ал. 1, т. 2, чл. 18а, ал. 1 и 
ал. 2 от Закона за социално подпомагане и по предложение на Кмета на 
Община Варна с рег. № РД20002161ВН/30.01.2020 г., Общински съвет – 
Варна увеличава числеността на персонала на второстепенният разпоредител 
с бюджет „Комлекс за социални услуги за деца и младежи“, с адрес за 
управление - гр. Варна, ул. „Константин и Фружин“ № 42, с една щатна 
бройка на длъжност „шофьор“ по бюджета на Oбщина Варна, дейност 530 
Център за настаняване от семеен тип, функция V. Общата численост на 
персонала от 94,5 щатни бройки става 95,5.  

Средствата да бъдат осигурени от дейност 530 „Център за настаняване 
от семеен тип“ – държавно делегирана дейност, §01 и §05. Решението влиза в 
сила от 01.01.2020 г. 

ВрК „Структури и общинска администрация” дава положително 
становище и препраща предложението към ПК “Финанси и бюджет” за 
вземане на окончателно решение. 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да 
гласува. 

 
Резултати от гласуването: за -12; против - 0; въздържали се - 4, 

предложението се приема. 
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ВТОРА ТОЧКА 
 
Милена ДИМОВА 
Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20002158ВН/30.01.2020 г., относно одобряване на промяна в общата 
численост на „Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби 
лица“. 

Давам думата на г-жа Таня Василева. 
 
/Г-жа Таня Василева запозна присъстващите с дейността на „Приют 

за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица“и обоснова 
необходимостта от промяна в общата численост./ 

 
Милена ДИМОВА 
Колеги, мнения и съображения?Няма. 
Изчитам проекта за решение: 
На основание чл.17, ал.1 и чл. 21, ал.1, т. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.18, ал.1, т.2 и чл. 18а, ал.1 и 
ал.2 от Закона за социално подпомагане и по предложение на Кмета на 
Община Варна с рег. № РД20002158ВН/30.01.2020 г., Общински съвет – 
Варна увеличава числеността на персонала на „Приют за временно 
настаняване на бездомни и социално слаби лица“ с капацитет 100 места в 
общежитие бл. А, на адрес ул. „Петко Стайнов“ № 7, със статус на 
второстепенен разпоредител с бюджет, местна дейност, Функция V 
„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ по бюджета на Община 
Варна, дейност 553 „Приюти“ с четири длъжностни щатни бройки -„огняр“. 
Общата численост на персонала се увеличава от 18 на 22 броя щатни бройки. 
Решението влиза в сила от 01.01.2020 г. 

ВрК „Структури и общинска администрация” дава положително 
становище и препраща предложението към ПК “Финанси и бюджет” за 
вземане на окончателно решение. 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да 
гласува. 

 
Резултати от гласуването: за -11; против - 0; въздържали се - 4, 

предложението се приема. 
ТРЕТА ТОЧКА 

 
Милена ДИМОВА 
Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20002275ВН/30.01.2020 г., относно одобряване на промени в общата 
численост и структура на общинската администрация. 

Колеги, мнения и съображения? Заповядайте. 
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Христо АТАНАСОВ 
Първо, в предложението не видях мотиви, очаквания, резултати. На 

следващо място, това е обединяване на две дирекции – „Управление на 
сигурността и контрол на обществения ред“ и „Инженерна инфраструктура и 
благоустрояване“.  

Изчитайки предложението искам да кажа, че има доста липси и 
припокриване със задълженията на басейнова дирекция, както и 
припокриване на правомощията на РИОСВ. Има някои несъответствия за 
Закона за чистотата и другите закони. Според мен, когато се прави подобно 
предложение, то трябва да мине през комисиите по ОВОС и БКД, тъй като е 
свързано с инженерна инфраструктура. Не сме „против“ за подобно 
създаване на такава дирекция, но то трябва да е подробно обсъдено, 
мотивирано и съобразено със законодателството. Благодаря! 

 
Нора МОМЧЕВА 
Бих искала да изясня по отношение на структурата на дирекциите, 

защото става въпрос за двете дирекции, които в момента функционират. Ние 
не обединяваме две дирекции, а обединяваме дейности от тези дирекции. 
Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ продължава да си 
съществува, част от дейностите, които са извършвани от нея влизат в новата 
дирекция. По същия начин и другата дирекция продължава да си съществува, 
като част и от нейните дейности обединяваме в новата дирекция, за по-добро 
управление на всички тези процеси, които касаят околната среда. Правим 
нова дирекция, но съществуващите продължават своята дейност. 

 
Иван ИВАНОВ 
Уважаеми колеги, смятам, че създаването на дирекция „Екология и 

опазване на околната среда“ е една необходима и наложителна мярка, 
предвид нещата, които се случват. Трябвало е такава дирекция да 
структурира много по-рано с цел да се увеличи административния капацитет, 
да се увеличи експертизата и да се консолидира целия капацитет на едно 
такова звено, с оглед на новите предизвикателства свързани с природните 
явления и екологията. Поради тази причина, наистина е подходено сериозно 
от страна на администрацията и се структурира такава дирекция. Прави ми 
впечатление, че от един сектор се създава дирекция от три отдела т.е. 
началниците на звеното и на подзвената означава, че ще имаме четирима 
ръководители. Въпроса ми към г-жа Момчева е ще бъдат ли обявени 
конкурси за тези четири длъжности? Какъв точно ще бъде щатът на тази 
дирекция? Какво ще се случи с настоящите служители - те ще преминат ли в 
новата дирекция или на базата на конкурсно начало ще бъдат наети? Ще има 
ли обявени конкурси за незаетите бройки и къде ще бъдат публикувани те? 
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Ще се даде ли път на млади специалисти при структурирането на тази 
дирекция? 

 
Нора МОМЧЕВА 
Може би наистина в някаква степен сме закъснели със структурирането 

на тази дирекция, но мисля, че е крайно време това да се случи. По 
отношение на ръководните длъжности –директор на дирекцията и тримата 
началник-отдели са длъжности, които ще бъдат назначени, чрез конкурсна 
процедура, която от 31.01.2020 г. си е нормативно уредена и ще бъде спазена 
от страна на администрацията. По отношение на останалите длъжности, 
които са по трудово правоотношение, ще работим със служителите, които и 
към настоящия момент работят в дирекциите и при необходимост ще 
обявяваме свободните длъжности, сред които ще търсим квалифицирани 
експерти без значение от възрастта.  

 
Станислав ИВАНОВ 
Съгласен съм с това, което каза г-жа Момчева и смятам, че 

обединяването на една такава дирекция би довело до по-добра оперативност 
и самостоятелност на дейността, както и на така нужния ни контрол.   

 
Янко СТАНЕВ 
Абсолютно съм съгласен с Вас, че сме закъснели с формирането на 

тази дирекция и съм изключително удовлетворен. Това, което съществува до 
този момент в дирекциите е едно пренапрежение, но има дублиране на 
функциите в „Екологията“, оттам се смесват функции и отговорности между 
звена. Специалистите се натоварват два пъти повече, защото от една страна 
се занимават с екологичен контрол, а от друга страна се занимават с контрол 
по обществения ред. Създаването на тази дирекция има за цел по Закона за 
околната среда процедурите по даване на становища, по доклади, екологични 
оценки и т.н. – да се оглеждат внимателно. Актуализирането на Общинската 
програма за опазването на околната среда – да се оглежда внимателно. 
Всички неща свързани със Закона за опазване на околната среда също трябва 
да се оглеждат внимателно, за да имаме ние периодични доклади или поне 
специалистите, които се занимават с тази дейност и трябва да ни алармират. 
По Закона за управлението на отпадъците са 25 – 30 дейности, които 
включват толкова много елементи, че аз самия не знам как се контролира 
това нещо. По Закона за водите, чрез възлагането на анализ за дебита на 
преминаващите през територията на община Варна повърхностни и подземни 
води и създаването на информационна система за управлението по реда от 
наводненията, ще знаем какъв е риска. Ние възлагаме на дирекцията 
включително и качеството на общинските води, поне това виждам в 
предложението на Кмета. Тук говорим за публична общинска собственост, а 
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не държавна. Приветствам предложението на г-н Портних, то не се нуждае от 
никакви корекции, числеността е ясна, кадрите са подготвени. Благодаря! 

 
Даниел НИКОЛОВ 
Безспорно всички тук сме на мнение, че тази дирекция трябва да бъде 

създадена, но безспорно искам да направим един много подробен и 
задълбочен анализ – къде точно се припокриваме с държавните органи и 
институции, които осъществяват тази дейност. Смея да твърдя, че имам 
практика в тази област и да не казвам, че 99% от дейностите, които са 
заложени да извършва тази дирекция вече си има контролни органи. Ние 
искаме да кажем, че общината може да направи една мегадирекция, която да 
съчетава функциите на Министерство на екологията, на икономиката, на 
регионалното развитие и на околната среда и водите. Ние можем да ги 
контролираме тези неща по-добре от Министерството, да управляваме и да 
даваме становища. За мен това е чиста бюрократична пречка пред 
гражданите и към бизнеса. Нека да го анализираме и тогава да прецизираме 
кои функции трябва да изпълнява точно тази дирекция. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, имайте предвид, че каквото и решение да вземем, ние няма как 

да изземем или ограничим правомощия на държавен или какъвто и да било 
орган. Правомощията на всеки един от органите са записани в съответното 
законодателство. Тази дирекция няма как да отнеме функциите, на която и да 
била друга дирекция, нито пък в случай, че закона го позволява тя да 
изпълнява функции, които не са й вменени със закон. Тя ще изпълнява само и 
единствено функции, които са вменени по силата на закона. Мотивите са 
общи, които е описал Кмета и са много. Идеята е да се създаде един 
контролен орган, който да решава най-наболелите и някои малко по-големи 
проблеми в града. Функциите й се определят само и единствено по силата на 
закона, без значение на това какво е записано в самото предложение. Ние 
вземаме едно общо решение, а конкретните и детайлни функции Кмета ще ги 
възлага на самата дирекция.  

 
 Христо АТАНАСОВ 
В момента никой не е – да няма такава дирекция, само че, за да се 

създаде тази дирекция трябва да има анализ. Трябва да бъдат прецизирани 
някои текстове ако те противоречат на закона, а не в движение да ги 
коригираме. Сега е момента, да влязат в комисиите ОВОС и БКД, за да се 
изкоментират и така да влязат ако има нещо, което притеснява, дублира или е 
в противоречие със закона. А не да приемаме сега, а после да го коригираме. 
Това е нашия мотив – моя и на колегите. Не е да няма такава дирекция. 
Благодаря! 
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Бранимир БАЛАЧЕВ 
Колеги, такъв дебат е можело да бъде иницииран от общинските 

съветници, но ние сме сезирани с едно искане, което по същество – какво е 
то?! В три отдела има подобни контролни дейности, които сега искаме да ги 
обединим с оглед на това, че наистина въпроса с екологията, боклука, 
опазването на околната среда стана ежедневна тема и дебат в общодържавен 
план. Кое е по-добро – да вземем тези функции и да направим една 
специализирана дирекция, която да следи за околната среда, която да види 
какво става с боклука, как се управлява сметта и да се завиши контрола 
реално. Правейки тази специализирана дирекция не нарушаваме основната 
структура на Общината, има достатъчно мотивировки в предложението. 
Възможно е да има прецизиране някъде в хода на работата, но като цяло то е 
законосъобразно и смятам, че ние ще трябва да го подкрепим.  

 
Станислав ИВАНОВ 
Колеги, правя процедурно предложение за прекратяване на дебатите. 
 
Милена ДИМОВА 
Който е съгласен с така направеното предложение от г-н Иванов, моля 

да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за - 13; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 
 
 
Милена ДИМОВА 
Колеги, изчитам проекта за решение: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение на Кмета на 
Община Варна с рег. № РД20002275ВН/30.01.2020 г., Общински съвет - 
Варна одобрява промени в общата численост и структурата на общинската 
администрация, считано от 01.03.2020 г., както следва: 

1. Създава дирекция „Екология и опазване на околната среда“ в общата 
администрация на Община Варна; 

2. Прехвърля 7 щатни бройки от дейност 623 „Чистота“ в дейност 122 
„Общинска администрация“ – дофинансиране; 

3. Одобрява структура на общинската администрация на Община 
Варна, организирана в дирекции, съгласно приложение към настоящото 
решение. 

ВрК „Структури и общинска администрация” дава положително 
становище и препраща предложението към ПК “Финанси и бюджет” за 
вземане на окончателно решение. 
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Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да 
гласува. 

 
Резултати от гласуването: за - 9; против - 4; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 
 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията.  
 
Край на заседанието: 11:50 часа 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                  ПРОТОКОЛИРАЛ: 
ВрК „СТРУКТУРИ И  
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“:                                                         

 
 

_________________                                                 _________________ 
/Милена ДИМОВА/                                                   /Клавдия ВАСИЛЕВА/ 

 
 


