
1 
 

 ПРОТОКОЛ 

 

№ 5 

 

Днес 15.12.2022 г. от 10:00 часа се проведе заседание на ВрК 

„Структури и общинска администрация“. 

 

На заседанието присъстваха: 

Николай Малев – председател на комисията  

Адиле Кямил 

Айше Кадир 

Веселин Вешев 

Даниел Николов  

Йордан Павлов 

Красен Иванов 

Милена Димова 

Николай Капитанов  

Руслан Влаев 

Рюян Ризов 

Светлан Златев  

Стефан Станев 

Христо Атанасов  

Юлияна Боева. 

 

Отсъстваха:  
Венцислав Сивов, Генадий Атанасов, Даниела Иванова – Димова, Иван 

Иванов, Марица Гърдева, Николай Почеканов, Станислав Иванов, Стоян 

Петков. 

 

 

Присъстваха още: д-р Даниела Колева – директор на ОП „Комплекс за 

детско хранене“ при Община 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. № 

РД22023560ВН/01.11.2022 г., относно трансформиране на длъжност в ОП 

„Комплекс за детско хранене“. 

2. Разни. 
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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. № 

РД22023560ВН/01.11.2022 г., относно трансформиране на длъжност в ОП 

„Комплекс за детско хранене“. 

 

Даниела Колева докладва предложението от Кмета, относно 

нуждата от трансформирането на щатното длъжностно разписание в ОП 

„Комплекс за детско хранене“. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6, чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 52 от Закона за 

общинската собственост и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. 

№ РД22023560ВН/01.11.2022 г., Общински съвет – Варна одобрява промяна 

в структурата и длъжностното щатно разписание на ОП „Комплекс за детско 

хранене“, дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детските 

градини“, като трансформира длъжността на 1 щатна бройка „Управител 

склад“ в 1 щатна бройка „Шофьор на товарен автомобил“. 

Общински съвет – Варна приема организационно-управленска 

структура на ОП „Комплекс за детско хранене“ при Община Варна, съгласно 

приложение към настоящото решение. 

 

Резултати от гласуването: за – 14; против – 0; въздържал се – 1, 

предложението се приема. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията.  

 

 

Край на заседанието: 10:10 часа 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                  ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ВрК „Структури и  

общинска администрация“:                                                         

 

 

______/П/_________                                                 ______/П/__________ 

/Николай МАЛЕВ/                                                      /Светлана ПЕТРОВА/ 


