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 ПРОТОКОЛ 

 

№ 3 

 

Днес 13.09.2021 г. от 15:00 часа се проведе заседание на ВрК 

„Структури и общинска администрация“. 

 

На заседанието присъстваха: 

Милена Димова– председател на комисията 

Адиле Кямил 

Генадий Атанасов 

Даниел Николов 

Йордан Павлов 

Красен Иванов 

Марица Гърдева 

Николай Капитанов 

Николай Почеканов 

Рюян Ризов 

Стефан Станев 

Христо Атанасов 

Юлияна Боева 

 

Отсъства: Айше Кадир, Бранимир Балачев, Венцислав Сивов, Даниела 

Иванова – Димова, Иван Иванов, Мария Тодорова, Руслан Влаев, Светлан 

Златев, Станислав Иванов. 

  

Присъстваха още: д-р Светомир Михайлов – зам. директор на ОП 

„Комплекс за детско хранене“, Стелияна Станева – инж. технолог на ОП 

„Комплекс за детско хранене“, Йорданка Бонева – гл. счетоводител на ОП 

„Комплекс за детско хранене“, Деяна Стефанова – адвокат довереник към 

Общински съвет – 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 

 

 

ДНЕВЕН РЕД 
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1. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна  с рег. № 

РД21002434ВН-001ВН/04.06.2021 г., относно одобряване на промени в 

общата численост и структурата на ОП „Комплекс за детско хранене“. 

1.1. Докладна записка от д-р Даниела Колева – Директор на ОП 

„Комплекс за детско хранене“ с рег. № РД21002434ВН-002ВН/10.09.2021 г.. 

2. Разни. 

 

Резултати от гласуването: за - 13; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна  с рег. № 

РД21002434ВН-001ВН/04.06.2021 г., относно одобряване на промени в 

общата численост и структурата на ОП „Комплекс за детско хранене“, и 

допълнение към него с докладна записка от д-р Даниела Колева – Директор 

на ОП „Комплекс за детско хранене“ с рег. № РД21002434ВН-

002ВН/10.09.2021 г.. 

 

След проведени дебати, Председателят на комисията подложи на 

гласуване даване на положително становище от ВрК „Структури и 

общинска администрация“ и препраща към ПК „Финанси и бюджет“ за 

вземане на окончателно решение по компетентност. 

 

Резултати от гласуването: за - 11; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията.  

 

Край на заседанието: 15:30 часа 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                  ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ВрК „СТРУКТУРИ И  

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“:                                                         

 

 

______П___________                                                    ________П_________ 

 

/Милена ДИМОВА/                                                     /Диана АТАНАСОВА/ 

 

 


