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 ПРОТОКОЛ 

 

№ 4 

 

Днес 11.04.2022 г. от 12:00 часа се проведе заседание на ВрК 

„Структури и общинска администрация“. 

 

На заседанието присъстваха: 

Милена Димова– председател на комисията 

Веселин Вешев 

Генадий Атанасов 

Даниел Николов  

Иван Иванов 

Йордан Павлов 

Красен Иванов 

Марица Гърдева 

Николай Капитанов 

Светлан Златев  

Стоян Петков 

Стефан Станев 

Юлияна Боева 

 

Отсъстваха:  
Адиле Кямил, Айше Кадир, Венцислав Сивов, Даниела Иванова – 

Димова, Николай Почеканов, Николай Малев, Руслан Влаев,  Рюян Ризов, 

Станислав Иванов, Христо Атанасов.  

 

Присъстваха още: Младен Иванов – директор на ОП „Паркинги и синя 

зона“, Анастасия Георгиева – директор на дирекция „Здравеопазване“, 

Росица Николова – адвокат-довереник към Общински съвет – Варна. 

 

Председателят на ВрК „Структури и общинска администрация“ 

откри заседанието и предложи същото, да се проведе при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

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

РД22005320ВН/11.03.2022 г., относно изменение и допълнение на Наредба за 

организация на движението на територията на община Варна, приета с 

Решение № 1078-5(26)/31.01.2018 г. на Общински съвет – Варна.  

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

РД21020455ВН-001ВН/29.11.2021 г., относно увеличаване общата численост 
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на персонала в дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“, 

функция IV „Здравеопазване“. 

3. Разни. 

 

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

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

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

РД22005320ВН/11.03.2022 г., относно изменение и допълнение на Наредба за 

организация на движението на територията на община Варна, приета с 

Решение № 1078-5(26)/31.01.2018 г. на Общински съвет – Варна. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение: 

ВрК „Структури и общинска администрация” дава положително 

становище, относно изменение и допълнение на Наредба за организация на 

движението на територията на община Варна, приета с Решение № 1078-

5(26)/31.01.2018 г. на Общински съвет – Варна, с уточнението, че поради 

допусната техническа грешка текста: „Приложение № 2 Мотиви към проект 

за изменение и допълнение на Наредба за организацията на движението на 

територията на община Варна, т. 3. Финансови и други средства необходими 

за прилагане, Дейност 829“, следва да се чете: „Приложение № 2 Мотиви към 

проект за изменение и допълнение на Наредба за организацията на 

движението на територията на община Варна, т. 3. Финансови и други 

средства необходими за прилагане, Дейност 837“. 

Препраща своето становище към ПК „Благоустройство и комунални 

дейности” за вземане на окончателно решение. 

 

Резултати от гласуването: за – 7; против – 2; въздържали се – 4, 

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

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

РД21020455ВН-001ВН/29.11.2021 г., относно увеличаване общата численост 

на персонала в дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“, 

функция IV „Здравеопазване“. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение: 
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ВрК „Структури и общинска администрация” дава положително 

становище, относно увеличаване общата численост на персонала в дейност 

437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“, функция IV 

„Здравеопазване“ и го препраща към ПК „Финанси и бюджет” за вземане на 

окончателно решение. 

 

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

предложението се приема. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията.  

 

Край на заседанието: 12:15 часа 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                  ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ВрК „Структури и  

общинска администрация“:                                                         

 

 

_________________                                                 _________________ 

/Милена ДИМОВА/                                                      /Светлана ПЕТРОВА/ 

 

 


