На заинтересованите лица да се предоставя 30-дневен срок, считан от
датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект за
изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на
общинско предприятие „Транспорт“. Предложения за изменение и допълване на
проекта могат да се входират писмено от заинтересованите лица в деловодството
на Общински съвет на Община Бургас или по електронен път на e-mail:
optransport@abv.bg
ПРОЕКТ!
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО
ПРЕДПРИЯТИЕ „ТРАНСПОРТ“
§ 1: Допълва чл. 8, като съществуващия текст става ал.1 и създава ал.2 и
ал.3 и същия придобива следното съдържание:
Чл. 8. (1) Организационно-управленската структура и числения състав на
предприятието е съгласно приложение № 1, неразделна част от настоящия правилник.
(2) Длъжностното щатно разписание на ОП „Транспорт” се утвърждава от
Кмета на Община Бургас, по предложение на Директора на предприятието, в
съответствие с приетата от Общински съвет – Бургас численост и е в пряка връзка с
целите и задачите, произтичащи от предмета на дейност на общинското предприятие.
(3) Всяка промяна в длъжностното щатно разписание и в поименното разписание
на длъжностите се представя в двуседмичен срок в дирекция „Човешки ресурси” при
Община Бургас.
§ 2. Приема ново Приложение № 1 към чл. 8, ал.1 от Правилника за дейността на
Общинско предприятие „Транспорт“, както следва:

„Приложение № 1 към чл. 8, ал.1
ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ
№ по
ред

Длъжностни наименования
1 Диреткор
2 Гл. счетоводител

2.1
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
5
5.1
6
6.1

Отдел: Финансово-икономически , човешки ресурси и
деловодство
Началник отдел "Платено паркиране и контрол"
Звено "Синя и зелена зона"
Звено "Паркинги и гаражи"
Звено "Контрол паркиране"
Звено "Автопарк и пътна маркировка"
Ръководител звено "АТС"
Звено "Автогари и технически съоръжения"
Ръководител звено "ЦВУТ"
Звено "Център за видеонаблюдение и управление
на трафика"
Ръководител звено "Вело - Бургас"
Звено "Вело - Бургас"
Обща численост на персонала: 144бр.

ДИРЕКТОР

Началник отдел
"Платено паркиране и
контрол"
Звено "Синя и
зелена зона"

Звено "Паркинги
и гаражи"

Звено "Контрол
паркиране"

Звено "Автопарк
и пътна
маркировка"

Главен счетоводител

Ръководител звено "АТС"

Отдел: "Финансово икономически, човешки
ресурси и деловодство"

Звено: "Автогари и
технически съоръжения"

Ръководител звено
"Вело - Бургас"

Ръководител звено "ЦВУТ"

Звено "Вело - Бургас"

Звено: " Център за
видеонаблюдение и
управление на трафика"

