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www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от
13.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за
изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП
„Транспорт“, приет с Решение на Общински съвет Бургас от 18.12.2012г. по т.44
/Протокол №17/.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно
обслужване на граждани при община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул.
„Александровска” № 26 или на следните електронни адреси: optransport@abv.bg;
z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ:
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА
ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ТРАНСПОРТ“ ПРИЕТ С
РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС ОТ 18.12.2012г. по т.44
/ПРОТОКОЛ №17/.
РЕШЕНИЯ:
І. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията
и дейността на ОП „Транспорт“, приет с Решение на Общински съвет Бургас от
18.12.2012г. по т.44 /Протокол №17/, както следва:
1. Отменя Приложение №1, неразделна част от Правилника за организацията и
дейността на ОП „Транспорт“;
2. Променя числения състав на ОП „Транспорт“ от 177 души на 145 души;
3. Утвърждава ново щатно разписание на Общинско предприятие “Транспорт”
по бройка, численост и длъжности.
4. Приема ново Приложение №1 към чл.8 на Правилника за организацията и
дейността на ОП „Транспорт“ с утвърденото ново щатно разписание, което става
неразделна част от Правилника за организацията и дейността на ОП „Транспорт“ и
настоящото решение.
Приложение 1
към Правилник за организацията и дейността на ОП“Транспорт"
прието с Решение №….., взето с Протокол №……. от …………………..2017г.
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ

1

№ по ред

Длъжностни наименования

Численост на
персонала/ бр./

1

Директор

1

2

Ръководител звено

4

3

Инспектор

4

4

Контрольор

23

5

Оператор Синя Зона

8

6

Гл. Счетоводител

1

7

Домакин,касиер

1

8

Касиер

8

9

Оператор Кол център

7

10

Отчетник, паркинг

29

11

Счетоводител

3

12

Работник поддръжка

4

13

Чистачка

7

14

Системен администратор

2

15

Организатор пътна маркировка

1

16

Шофьор на автокран

11

17

Оператор ПСМ

8

18

Специалист човешки ресурси

1

19

Отчетник,велопарк

1

20

Шофьор,лекотоварен

4

21

Системен инженер

1

22

Специалист ТРЗ

1

23

Технически сътрудник

1

24

Завеждащ адм.служба

1
2

25

Отг.спом.дейности

1

26

Специалист/репатрация/

2

27

Орг.обработка
произв.информация

1

28

Координатор

1

29

Координатор, дейности

2

30

Електротехник,поддръжка
сгради

1

31

Оператор, контактен център,
видеонаблюдение

5

Общо

145 бр.
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Предвид значително оптимизирания цикъл на работния процес и въвеждането на
редица иновации в посока осъществяването на дейността на ОП „Транспорт“ Бургас, в условията на „минимален човешки елемент“, включително за
изпълнението на допълнително възложените дейности на предприятието, както и с
оглед осъществяване на контрол върху транспортната дейност на територията на
Община Бургас и предотвратяване възникването на транспортни проблеми при
предотвратяване възникването на конфликтни ситуации между граждани
ползващи услугите и служители по места при проблематични ситуации изискващи
справки от електронни уреди при подаване на съобщения, приемането им от
оператор и размера и качеството на предоставената услуга, както и нуждата от
безпристрастна намеса по разрешаването на спорни ситуации и нуждата от
своевременно предприемане на компетентни действия изискващи външна помощ,
включително за осигуряване на търсените резултати от дейността и постигането на
заложените цели своевременно предприемане на компетентни действия, касаещи
влиянието върху транспортната схема и начина на организация на транспортната
дейност и осигуряване на резултати в нормите на овладян трафик, начин на
предвижване и паркиране, определящи като изключителен случай приемането на
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на ОП „Транспорт“, на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен
срок, считано от 10.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект на
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на ОП „Транспорт“, приет с Решение на Общински съвет Бургас от
18.12.2012г. по т.44 /Протокол №17/. Предложения могат да бъдат депозирани в
Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес
– гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26 или на следните електронни адреси:
council@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ:
ПРАВИЛНИК
4

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА
ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ТРАНСПОРТ“ ПРИЕТ С
РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС ОТ 18.12.2012г. по т.44
/ПРОТОКОЛ №17/.
РЕШЕНИЯ:
І. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията
и дейността на ОП „Транспорт“, приет с Решение на Общински съвет Бургас от
18.12.2012г. по т.44 /Протокол №17/, както следва:
1. Отменя до сега действалото Приложение №1 неразделна част от действащия
Правилник за организацията и дейността на ОП „Транспорт“, към чл.8 от Правилника,
като запазва текста на чл.8., който гласи: „Организационно-управленската
структура и числения състав на предприятието е съгласно приложение № 1,
неразделна част от настоящия правилник”;
2.
Съкращава с ….. бр. числеността на персонала на ОП „Транспорт“, считано
от 01.03.2017 г.;
3. Променя числения състав на ОП „Транспорт“ от 177 души на 145 души;
4. Приема ново Приложение №1 към Правилника за организацията и
дейността на ОП „Транспорт“, като новото приложение става неразделна част от
Правилника за организацията и дейността на ОП „Транспорт“ и настоящото
решение, а “Организационно-управленската структура и числения състав на ОП
„Транспорт“ съгласно чл.8 от Правилника за устройството и дейността на
предприятието, придобива вида показан в табличен вид представляващ новото
Приложение №1 .
5. Утвърждава предложеното ново щатно разписание на Общинско предприятие
“Транспорт” по бройка, численост и длъжности.

По таблицата не съм променял нищо!!!
От долу е тази на чистота там са приложили и изисквания за умения, притежаван
опит и квалификация за всяка от длъжностите ако искате може и ние да заложим такива
изисквания.

Приложение 1
5

към Правилник за организацията и дейността на ОП“Транспорт"
прието с Решение №….., взето с Протокол №……. от …………………..2017г.
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ

№ по ред

Длъжностни наименования

Численост на
персонала/ бр./

1

Директор

1

2

Ръководител Звено

5

3

Инспектор

4

4

Контрольор

26

5

Оператор Синя Зона

11

6

Гл. Счетоводител

1

7

Касиер счетоводител

1

8

Касиер

8

9

Оператор Кол център

8

10

Охранител

60

11

Общ работник

3

12

Работник поддръжка

3

13

Чистачка

2

14

Системен администратор

1

15

Организатор пътна маркировка 1

16

Шофьор на автокран

10

17

Оператор ПСМ

7

18

Специалист човешки ресурси

1

19

Служител велосипеди

20

20

Шофьор велосипеди

1

21

Системен инженер

1

22

Заместник-директор

1

23

Юрисконсулт

1

Общо

177 бр.
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Приложение 1.2 към Правилника за устройството и дейността на ОП „Чистота еко“, прието
с Решение №….., взето с Протокол №……. от …………………..2017г.
Общо за площадката
Персонал
Директор:
1

2

3
4

Гл.
счетоводител:
Техн.
ръководител:
Главен
Механик:
Енергетик:

1

инженер (техническа или строителна специалност), опит в
управление на отпадъци, околна среда, общинска администрация,
правни въпроси

1

Висше икономическо образование вътрешно фирмено счетоводство,
финансови въпроси свързани с инвестиции и доставки, данъчни
аспекти

1
1
1

5

инженер (строителна или техническа специалност), опит – допълващ
опита на директора
висше техническо образование, опит в поддържането на инсталации,
автомобили, машини и съоръжения.
висше техническо образование, опит в поддръжка на сградни и
площадкови инсталации;

6

Технически
сътрудник:

1

специалист, опит в поддържане на документация, човешки ресурси,
охрана на труда

7

ТРЗ

1
1

8

Счетоводител/ка
сиер:

средно икономическо образование, опит в изготвянето на работни
заплати, отчетност и поддържане на документация.
средно икономическо образование, определяне такси за депониране;

Снабдител/
шофьор

1

специалист, опит в осигуряване на материали за експлоатация на
обекта, шофьор на товарен микробус

4

средно образование, контрол и отчестост на постъпващите отпадъци
и напускащите автомобили и материали

9

Входящ/изходящ контрол
10

Контрольори:

7

Звено: Управление и контрол на околната среда
Локална станция за предварително третиране на отпадъчни води

11

Еколог/
технолог:

1

висше екологично образование, опит в управление на отпадъците, по
пречистване на отпадъчни води, екологичен мониторинг, поддържане
на екологична база данни, квалификация и обучение на персонала

Обработка на биоразградими отпадъци и лаборатория

12

Технолог/
лаборант:

1

висше химическо образование, знания и опит в преработване на
биоразградими отпадъци, лабораторни изследвания на отпадъци и
газове.

Звено: Транспортна дейност

13

Автоводачи:

8

свидетелство за управление категория С, опит с автомобили, като
автоцистерна с помпа, автометачка, автокран, самосвал,
контейнеровоз -2 бр., товарен микробус;

14

Водач на
товарен
микробус

1

свидетелство за управление категория В,

Звено: Поддръжка на техника и инфраструктура
15

Автомонтьор:

1

средно специално образование, опит в работа със специализирана
строително-транспортна и транспортна техника;

16

Специалист ВиК
и Ел.

1

средно техническо образование, опит в поддръжка на сградни и
площадкови ел. инсталации и ВиК;

17

Шлосер:

1

средно техническо образование – опит в поддържане на машини и
съоръжения и площадкова инфраструктура;

18

Общи
работници:

5

поддържане чистота, поддържане зелени площи, поддържане на
инфраструктура;

Общо:

32

Съоръжение за възстановяване на материали (предварително третиране на отпадъците)

1

Ръководител
(началник) смяна:

2

средно техническо образование – опит управление на персонал и
експлоатация на съоръжения;

2

Оператор на
специализирана
техника:

6

средно техническо образование, обслужване на специализирана
техника (мотокар, челен товарач);

3

Събирач отпадъци:

40

Най-малко основно образование

4

Общ работник:

10

Не се изисква по образование

Общо:

58

Съоръжение за компостиране на зелени отпадъци (предварително третиране на отпадъци

1

Оператор на
специализирана
техника:

2

средно техническо образование, обслужване на специализирана
техника (устройство за обръщане на компостните купчини,
челен товарач)
8

2

Общ работник:
Общо:

4

Не се изисква по образование

6

Третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци

1

Оператор на
специализирана
техника:

2

лиценз за опериране с тежка специализирана техника (трошачка,
дробилка, челен товарач, самосвал)

2

Общ работник:

2

Не се изисква по образование

Общо:

4

Клетка за депониране на битови отпадъци

1

Оператор на
специализирана
техника:
Общо:

4

лиценз за опериране с тежка специализирана техника
(компактор, булдозер, челен товарач, автокран, самосвал)

4

Площадка за временно съхранение на опасни и други отпадъци (Екопарк)
1

Контрольор:

1

средно специално образование, опит в работа с химикали и
опасни отпадъци

2

Оператор:

1

лиценз за работа със специализирана техника за
вътрешноцехов транспорт (мотокар с виличен повдигач и
челен товарач)

Общо:

2

Мобилни центрове за разделно събиране

1

Оператори на
мобилни центрове за
безвъзмездно
предаване разделно
събрани фракции от
населението:
Общо:

средно образование, прием, контрол и отчестост на
постъпващите разделно събрани отпадъци от населението
21

21

9

10

