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 ПРОТОКОЛ 
 

№ 2 
 

Днес 11.12.2020 г. от 10.00 ч. се проведе онлайн заседание на ВрК 
„Структури и общинска администрация“. 

 

В заседанието се включиха следните общински съветници:  
Милена Димова– председател на комисията; 
Адиле Кямил; 
Айше Кадир; 
Бранимир Балачев; 
Венцислав Сивов; 
Генадий Атанасов; 
Даниел Николов; 
Иван Иванов; 
Йордан Павлов; 
Красен Иванов; 
Марица Гърдева; 
Мария Тодорова; 
Николай Капитанов; 
Руслан Влаев; 
Рюян Ризов; 
Светлан Златев; 
Стефан Станев; 
Христо Атанасов; 
Юлияна Боева. 
 

Отсъства: Станислав Иванов. 
  

Включиха се още: Тодор Балабанов – Председател на Общински съвет – 
Варна, Нора Момчева – секретар на Община Варна, Стела Николова – 
общински съветник, Николай Капитанов – общински съветник, Цончо Ганев – 
общински съветник, Младен Иванов – директор на ОП „Общински паркинги и 
синя зона“. 

 

 
След направена поименна проверка на кворума, Председателят на ВрК 

„Структури и общинска администрация“ откри заседанието, като помоли за 
мнения и предложения по проекта за дневен ред.   

 
Цончо Ганев направи предложение от така предложения проект за дневен ред 

да отпадне точка пет, а именно предложение от Иван Портних – кмет на община 
Варна с рег. № РД20012973ВН – 001ВН/02.12.2020 г., относно промяна в общата 
численост и структура на общинската администрация.  

Председателят на комисията подложи на гласуване така направеното 
предложение от Цончо Ганев.  
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Резултати от гласуването: за - 3; против - 9; въздържали се - 2, 
предложението не се приема. 

 
 С 12 гл. „за“; 0 гл. „против“ и 4 гл. „въздържали се“ се прие следния  
 

ДНЕВЕН РЕД: 
  
1. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община Варна с 

рег. № РД20016466ВН/31.08.2020 г., относно одобряване на Правилник за работата 
на ОП „Управление на проекти и озеленяване“ и организационно-управленска 
структура.  

2. Разглеждане на докладна от Венцислав Младенов – директор на ОП 
„Спорт - Варна“ с рег. № ОС20000508ВН_002ВН/27.08.2020 г., относно одобряване 
на Правилник за работата на ОП „Спорт - Варна“ и организационно-управленска 
структура. 

3. Разглеждане на писмо от Младен Иванов – директор на ОП „Общински 
паркинги и синя зона“ с рег. № ОС 20000504ВН – 001ВН/18.09.2020 г., относно 
одобряване на Правилник за работата на ОП „Общински паркинги и синя зона“ и 
организационно-управленска структура. 

3.1. Предложение от Иван Портних – кмет на община Варна с рег. № 
РД20023243ВН/02.12.2020 г., относно промяна в организационно-управленска 
структура и длъжностното щатно разписание на ОП „Общински паркинги и синя 
зона“.    

4. Разглеждане на докладна от Крум Крумов – директор на ОП ТАСРУД с 
рег. № ОС20000506ВН_001ВН/11.08.2020 г., относно одобряване на  Правилник за 
работата на ОП „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното 
движение“ и организационно-управленска структура. 

5. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община Варна с 
рег. № РД20012973ВН – 001ВН/02.12.2020 г., относно промяна в общата численост 
и структура на общинската администрация. 

6. Разни. 
 

ПЪРВА ТОЧКА 
 

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

РД20016466ВН/31.08.2020 г., относно одобряване на Правилник за работата на ОП 
„Управление на проекти и озеленяване“ и организационно-управленска структура.  

 

След проведени дебати Председателят на комисията подложи на гласуване 
предложение направено от Мария Тодорова, а именно проекта на решение да се 
раздели на две части, като бъдат гласувани по отделно организационно-
управленска структура и правилника за работа на общинското предприятие.  

Резултати от гласуването: за -3; против - 3; въздържали се - 10, 
предложението не се приема. 
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Председателят на комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във 
връзка с Решение № 754-9(20)/26,27.07.2017 г. на Общински съвет – Варна и 
предложение от Кмета на Община Варна  с рег. № РД20016466ВН/31.08.2020 г., 
Общински съвет – Варна одобрява Правилник за работата на ОП „Управление на 
проекти и озеленяване“ и организационно-управленска структура, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

 Резултати от гласуването: за -11; против - 2; въздържали се - 2, 
предложението се приема. 

 
ВТОРА ТОЧКА 

 

Милена ДИМОВА 
Докладна от Венцислав Младенов – директор на ОП „Спорт - Варна“ с рег. 

№ ОС20000508ВН_002ВН/27.08.2020 г., относно одобряване на Правилник за 
работата на ОП „Спорт - Варна“ и организационно-управленска структура. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във 
връзка с Решение № 754-9(20)/26,27.07.2017 г. на Общински съвет – Варна и 
докладна записка от Венцислав Младенов – директор на ОП „Спорт - Варна“ с рег. 
№ ОС20000508ВН_002ВН/27.08.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява 
Правилник за работата на ОП „Спорт - Варна“ и организационно-управленска 
структура, съгласно приложение към настоящото решение. 

 Резултати от гласуването: за -13; против - 1; въздържали се - 3, 
предложението се приема. 

 
ТРЕТА ТОЧКА 

 

Милена ДИМОВА 
Писмо от Младен Иванов – директор на ОП „Общински паркинги и синя 

зона“ с рег. № ОС 20000504ВН – 001ВН/18.09.2020 г., относно одобряване на 
Правилник за работата на ОП „Общински паркинги и синя зона“ и 
организационно-управленска структура. 

Предложение от Иван Портних – кмет на община Варна с рег. № 
РД20023243ВН/02.12.2020 г., относно промяна в организационно-управленска 
структура и длъжностното щатно разписание на ОП „Общински паркинги и синя 
зона“.  
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След проведени дебати, Бранимир Балачев направи процедурно 
предложение за прекратяване на дебатите, което беше подложено на гласуване 
от Председателя на комисията. 

 Резултати от гласуването: за - 12; против - 2; въздържали се - 3, 
предложението се приема. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във 
връзка с Решение № 754-9(20)/26,27.07.2017 г. на Общински съвет – Варна, 
предложение от Младен Иванов – директор на ОП „Общински паркинги и синя 
зона“ с рег. № ОС20000504ВН-001ВН/18.09.2020 г. и предложение от Иван 
Портних – кмет на община Варна с рег. № РД20023243ВН/02.12.2020 г., Общински 
съвет – Варна одобрява Правилник за работата на ОП „Общински паркинги и синя 
зона“ и организационно-управленска структура, съгласно приложение към 
настоящото решение. 

 Резултати от гласуването: за - 12; против - 2; въздържали се - 3, 
предложението се приема. 

 
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

 Милена ДИМОВА 
Докладна от Крум Крумов – директор на ОП ТАСРУД с рег. № 

ОС20000506ВН_001ВН/11.08.2020 г., относно одобряване на  Правилник за 
работата на ОП „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното 
движение“ и организационно-управленска структура. 

 
След проведени дебати, Председателят на комисията подложи на гласуване 

следния проект за решение: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във 
връзка с Решение № 754-9(20)/26,27.07.2017 г. на Общински съвет – Варна и 
докладна записка от Крум Крумов – директор на ОП ТАСРУД с рег. № 
ОС20000506ВН_001ВН/11.08.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява 
Правилник за работата на ОП „Транспорт и автоматизирана система за регулиране 
на уличното движение“ и организационно-управленска структура, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

Резултати от гласуването: за - 13; против - 1; въздържали се - 3, 
предложението се приема. 

 
 
 
 
 



5 
 

ПЕТА ТОЧКА 
 

  

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

РД20012973ВН – 001ВН/02.12.2020 г., относно промяна в общата численост и 
структура на общинската администрация. 

 
След проведени дебати, Рюян Ризов направи процедурно предложение за 

прекратяване на дебатите, което беше подложено на гласуване от Председателя на 
комисията. 

 Резултати от гласуването: за - 11; против - 2; въздържали се - 2, 
предложението се приема. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и предложение от Кмета на Община 
Варна с рег. № РД20012973ВН – 001ВН/02.12.2020 г., Общински съвет – Варна 
одобрява промени в общата численост и структура на общинските администрации 
на район „Одесос“, район „Младост“ и район „Владислав Варненчик“ при Община 
Варна, като увеличава числеността на дейност 122 „Общинска администрация“ – 
дофинансиране с по 1 /една/ щатна бройка, определена за длъжност „Заместник – 
кмет на район“ за всеки един от посочените райони. 

 Резултати от гласуването: за - 9; против - 4; въздържали се - 4, 
предложението се приема. 

 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

Край на заседанието: 15:30 часа 

 
 

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

 
 
 

_________________                                                 _____________________ 
/Милена ДИМОВА/                                                    /Мария ДОМУСЧИЕВА/ 
 


