
ПРОТОКОЛ 
 

№ 11 
 
Днес 23.01.2017 г. от 16:00 ч. се проведе заседание на ПК „Социални 

дейности и жилищна политика“. 
 
На заседанието присъстваха следните общински съветници: 
Д-р Лидия Маринова - председател на ПК „Социални дейности и 

жилищна политика“ 
Валентин Станев 
Д-р Веселин Ангелов 
Григор Григоров 
Иван Иванов 
Калина Пеева 
Милена Георгиева 
Милена Димова 
Пейчо Бюлбюлев 
Сали Исеин 
Д- р Янко Станев 
 
От заседанието отсъства:Неджиб Неджибов. 
 
Присъстват още:  Коста Базитов – заместник кмет на Община Варна, 

адв. Петър Стамов – адвокат довереник към Общински съвет – Варна, 
Любомира Комитска – директор на дирекция „Социални дейности“, д-р Радко 
Радев – представител на сдружение „Дружество на инвалидите Варна“, 
Марица Гърдева – Общински съветник, Станислав Иванов – Общински 
съветник, Надя Георгиева – Общински съветник, Луиза Каспарян – началник 
отдел „Социални дейности и жилищна политика”, Йорданка Панделиева – ст. 
експерт "Икономист социални програми и проекти". 

ПРОЕКТ 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Разглеждане на предложения от Иван Портних, кмет на Община 
Варна с рег. № РД17000385ВН/10.01.2017 г. и с рег. № РД17000385ВН-
001ВН/10.01.2017 г., относно обсъждане на проектобюджета и приемане на 
бюджета на Община Варна за 2017 г. в частта касаещафункция „Социално 
осигуряване, подпомагане и грижи“, ведно с Приложение №16 „Социална 
програма 2017 г.“. 

 



2. Разглеждане на предложение от Иван Портних, кмет на Община 
Варна с рег. № РД17000102/04.01.2017 г., относно даване на съгласие за 
сключване на споразумение за сътрудничество между Община Варна и 
Варненската и Великопреславска св. Митрополия. 

 
3. Разни. 
 
3.1. Разглеждане на писмо от д-р Йорданка Ненчева, председател на 

Асоциация „Да съхраним жената“ с рег. № РД16027346ВН/29.12.2016 г., 
относно включване на социална услуга „Сребърна Социална Борса“ в 
„Социална програма на Община Варна“ за 2017 г..  

 
3.2. Разглеждане на заявление от д-р Радко Радев, председател на 

„Дружеството на инвалидите Варна“ с рег. № ОС16000936ВН/28.11.2016 г., 
относно Наредба за ползване на специализиран транспорт от трайно 
трудноподвижни граждани с увреждания. 

 
3.3. Разглеждане на писмо от Иван Цветанов с рег. № 

ЗК16002498ВН/02.12.2016 г., относно проблеми със специализирания 
транспорт за хора с уреждания. 

 
 
Д-р Лидия МАРИНОВА 
Колеги, имаме кворум. Пред Вас е представен проект за дневен ред. 

Постъпило е още едно писмо от „Дружеството на инвалидите“ свързано с 
проблеми и предложения за специализиран транспорт за инвалиди, което 
включвам към точка „Разни“, подточка „Четири“. Има ли предложения за 
включване на нови точки към дневния ред? Няма. Който е съгласен с 
предложения дневен ред, моля да гласува. 

 
ДНЕВЕН РЕД 

1. Разглеждане на предложения от Иван Портних, кмет на Община 
Варна с рег. № РД17000385ВН/10.01.2017 г. и с рег. № РД17000385ВН-
001ВН/10.01.2017 г., относно обсъждане на проектобюджета и приемане на 
бюджета на Община Варна за 2017 г. в частта касаеща функция „Социално 
осигуряване, подпомагане и грижи“, ведно с Приложение №16 „Социална 
програма 2017 г.“. 

 
2. Разглеждане на предложение от Иван Портних, кмет на Община 

Варна с рег. № РД17000102/04.01.2017 г., относно даване на съгласие за 
сключване на споразумение за сътрудничество между Община Варна и 
Варненската и Великопреславска св. Митрополия. 

 



3. Разни. 
 
3.1. Разглеждане на писмо от д-р Йорданка Ненчева, председател на 

Асоциация „Да съхраним жената“ с рег. № РД16027346ВН/29.12.2016 г., 
относновключване на социална услуга „Сребърна Социална Борса“ в 
„Социална програма на Община Варна“ за 2017 г..  

 
3.2. Разглеждане на заявление от д-р Радко Радев, председател на 

„Дружеството на инвалидите Варна“ с рег. № ОС16000936ВН/28.11.2016 г., 
относно Наредба за ползване на специализиран транспорт от трайно 
трудноподвижни граждани с увреждания. 

 
3.3. Разглеждане на писмо от Иван Цветанов с рег. № 

ЗК16002498ВН/02.12.2016 г., относно проблеми със специализирания 
транспорт за хора с уреждания. 

 
3.4. Разглеждане на писмо от д-р Радко Радев, председател на 

„Дружеството на инвалидите Варна“ с рег. № РД17000648ВН/16.01.2017 г., 
относно проблеми със специализирания транспорт за хора с уреждания. 

 
Гласуване: за – 10; против – 0; въздържали се – 0; 
Приема се. 

Докл.: д-р Лидия Маринова –  
                                                                     председател на ПК „СДЖП” 

 
ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред. 

Разглеждане на предложения от Иван Портних, кмет на Община Варна с 
рег. № РД17000385ВН/10.01.2017 г. и с рег. № РД17000385ВН-
001ВН/10.01.2017 г., относно обсъждане на проектобюджета и приемане на 
бюджета на Община Варна за 2017 г. в частта касаеща функция „Социално 
осигуряване, подпомагане и грижи“, ведно с Приложение №16 „Социална 
програма 2017 г.“. 

 
Д-р Лидия МАРИНОВА 
Давам думата на г-н Базитов да представи проектобюджета за 2017 г., 

след което ще дебатираме предложението.  
 
Коста БАЗИТОВ 
Уважаема, г-жо Председател. Уважаеми, дами и господа Общински 

съветници. Искам да споделя само общите суми на бюджет за функция 
„Социално осигуряване“. Предложеният бюджет за 2017 г. е в рамките 
14 156 000 /четиринадесет милиона сто петдесет и шест хиляди/ лева в 
сравнение за 2016 г. - 14 267 000 /четиринадесет милиона двеста шестдесет и 



седем хиляди/ лева. Бюджета на „Социалната програма“ 13 305 393 
/тринадесет милиона тридесет и пет хиляди триста деветдесет и три/ лева за 
2017 г. при 13 884 000 /тринадесет милиона осемстотин осемдесет и четири 
хиляди/ лева за 2016 г. Бюджета на дирекцията 16 000 /шестнадесет хиляди/ 
лева на 25 000 /двадесет и пет хиляди/ лева. Преходен остатък на „държавни 
дейности“ - 366 000 /триста шестдесет и шест хиляди/ лева за 2016 г.. Тази 
година са 825 000 /осемстотин  двадесет и пет хиляди/ лева. По видове 
„държавно делегирани“, „дофинансира“ и „местни дейности“ в 
проектобюджет 2017 г. „държавно делегираните“ дейности са в рамките на 
5 947 000 /пет милиона деветстотин четиридесет и седем хиляди/ лева в 
сравнение с 2016 г. - 4 951 000 /четири милиона деветстотин петдесет и една 
хиляди/ лева. С един милион лева повече. Това увеличение се дължи на 
преминаването на „центрове за настаняване от семеен тип“ – 7 броя от 
„дофинансиране“ в „държавно делегирана“ дейност и 1 брой дневен център от 
„местна дейност“ в „държавно делегирана“, и има увеличение на стандартите 
съгласно решение на Министерски съвет за издръжката на тези дейности. 
„Дофинансиране на държавно делегирана“ дейности 2016 г. в рамките на 
1 880 000 /един милион осемстотин и осемдесет хиляди/ лева. Тази година 
1 073 000 /един милион седемдесет и три хиляди/ лева. Това намаление е във 
връзка с така посоченото преминаването на седемте броя „центрове за 
настаняване от семеен тип“. Намаление има във връзка приключване на 
плащанията по договори с отложено плащане на храна. Увеличение на 
„дофинансирането“ на СУПЦ със сто хиляди лева във връзка с ремонта на 
тритият етаж, предлагаме. „Местните дейности“: 2016 г. – 7 000 000 /седем 
милиона/ лева; 2017 г. – 6 284 000 /шест милиона двеста осемдесет и четири 
хиляди/ лева. Намалени с един милион лева. 

 В услугите „държавно делегирани“ дейности вървим към оптимизиране 
на структурата, чрез откриване на Комплекса за социалния услуги, а не 
отделни дейности, и това беше направено с Вашето решение за Дом „Гергана“. 
По същата логика вървим и към други дейности свързани с центрове за работа 
с деца и Приют „Гаврош“, и други такива дейности, което ще оптимизира 
числеността на персонала и ще намали издръжката на тази дейност, но няма да 
намали качеството на предлаганата услуга на потребителя. В „Местни 
дейности“ са оптимизирани разходи през 2017 г.: от 7 052 000 /седем милиона 
петдесет и две хиляди/ лева, това беше проектобюджета на 2016 г.,  на 
6 284 000 /шест милиона двеста осемдесет и четири хиляди/ лева. Намаление с 
близо един милион лева. Във връзка с приключването на договори с отложено 
плащане на храна. Преминаването на Дневния център за възрастни с 
увреждания като „държавно делегирана“ дейност и прекратяване на договорът 
за наем с „Дружба актив“ - ЕАД за помещенията на ул. „Войнишка“, ползвано 
от Сдружение „Гаврош“, и тази дейност да мине към СУПЦ на третият етаж, 
за което сме предложили и средства за ремонт. Това са най-общо казано 



параметрите на бюджет 2017 г. в дейност „Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи“. Благодаря Ви. 

 
Д-р Лидия МАРИНОВА 
Колеги, имате думата.  
 
Д-р Янко СТАНЕВ 
Аз имам един въпрос. Какво предвиждате тази година да прехвърлим 

към „държавно делегирани“ дейности? 
 
Луиза КАСПАРЯН  
Разкриването на всяка услуга е съобразено с планът за услугите, които 

предлагат да се разкрият всяка година в Общината и този план е съобразен с 
нашите възможности, и се изпраща в „Агенцията за социално подпомагане“. 
След като сме разкрили такава услуга ние сме съобразили, имали сме 
заложено такава дейност, и от тук нататък ще кандидатстваме за такова 
финансиране, стига да имат възможност от „Агенцията за социално 
подпомагане“ да одобрят за да се прехвърли от „местни дейности“ към 
„държавно делегиране“ дейност. 

 
Д-р Лидия МАРИНОВА 
Преминаването към „държавна делегирана“ дейност е добра стъпка. 
 
Луиза КАСПАРЯН  
Ние изпращаме всяка година, до 30 април, предложенията. От тук 

нататък вече може към средата на годината ще видим какво ще се определи 
като решения. 

 
Коста БАЗИТОВ 
Д-р Станев, ако не възразявате да Ви представим на следващото 

заседание за кои услуги сме направили искане пред „МТСП“ за преминаването 
им на „държавно финансиране“. Разбира се, за всяка услуга за колко пари. 

 
Д-р Лидия МАРИНОВА 
Г-н Григоров. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Първо искам да започна с положителните страни на бюджета. Отбелязал 

съм  270 000 /двеста и седемдесет хиляди/ лева увеличение. От друга страна 
разходите за „местни дейности“ са намалени с 750 000 /седемстотин и 
петдесет хиляди/ лева. „Дофинансирането” е намалено с 817 000 /осемстотин и 
седемнадесет хиляди/ лева. Положителен е фактът от сливане на  Дом 
„Гергана” – двете дейности. Икономическият ефект е 100 000 /сто хиляди/ 



лева. Само искам да отбележа в тази част, че в преамбюла на презентацията на 
„Социално подпомагане и социални грижи” е записано, че стандартна за 
„държавно делегираните” дейности е завишен на 10,9 %. Това не е така. 
Стандарта е завишен с 2 %. Просто би било добре да ги коригирате.  

След като казахме всички тези неща да започнем с конкретните въпроси.  
Първия въпрос е свързан с „Домашен социален патронаж”. Виждам 

намаление с над 800 000 /осемстотин хиляди/ лева за дейността при запазване 
на нейният обем. На какво се дължи това? Адмирирам го, но искам да знам 
каква е причината. Ако сега стигат тази пари, въпросът е - защо досега не са 
стигали? 

Следващият въпрос е свързан с конкретните дейности. Ще започна с 
„дофинансиранията” и моите коментари по „дофинансиранията”. 

Коментарът ми е във връзка с „Звено майка и бебе”. „Държавно 
делегирана” дейност за 61 000 /шейсет и една хиляди/ лева,  
„дофинансирането” е 45 000 /четиридесет и пет хиляди/ лева. Какво налага 
такъв голям процент „дофинансиране”. Това е в порядъка на 75 %. 
Респективно месечната издръжка на едно место, те са осем, в това звено 
възлиза на 1 105 /хиляда сто и пет/ лева. Това мисля, че много хора биха си го 
пожелали като месечен доход за себе си и за своето дете. И след като ми 
отговорите на въпросите ще направя конкретните предложения за намаляване 
и накъде да насочим средствата. Това е за „Звено майка и бебе”. 

Следващата точка, по която искам да коментираме, е комплекса за 
социална услуга за деца, която ние обединихме. Може би на следващо наше 
заседание трябва да го вземе предвид към него да премине и „Центъра за 
настаняване от семеен тип”, който се намира на ул „Ген. Колев” №90. Тоест 
всичките центрове за настаняване от „семеен тип” да бъдат обединявани 
заедно, защото виждам, че тази услуга е отделно от останалите. Във тази 
връзка виждам, че в тази дейност по „комплекса за социални услуги” до 
голяма степен е финансирана от „държавния бюджет”, което е прекрасно. През 
изминала година при същият капацитет разходите за издръжката на тази 
услуга са били в общ размер 1 190 000 /един милион сто и деветдесет хиляди/ 
лева. През настоящата година са в размер на 1 370 000 /един милион триста и 
седемдесет хиляди/ лева. Имаме завишение на издръжката независимо от къде, 
от държавата или от „дофинансиране” от Общината, с 180 000 /сто и осемдесет 
хиляди/ лева, което е 15%. Въпросът ми е какво налага това? 

По същият начин стой въпроса за „Центъра за настаняване от семеен 
тип” на ул. „Ген. Колев” №90. През миналата година са справили с „държавно 
делегираните” бюджет в размер на 70 000 /седемдесет хиляди/ лева, сега са 
72 000 /седемдесет и две хиляди/ лева във връзка със завишаването на 
стандартите и предвиждаме „дофинансиране” в размер на 22 600 / двадесет и 
две хиляда и шестстотин/ лева, което е 30%. Същият е въпроса, какво налага 
това? Продължаваме нататък. 



При СУПЦ се наблюдава следният феномен. Имаме през изминалата 
година услугата е предлагала 77 места, като „държавно делегираните” 
средства плюс „дофинансирането” от Общината” са били в размер на 744 000 
/седемстотин четиридесет и четири хиляди/ лева или грубо по 9 662 /девет 
хиляди шестстотин шейсет и два/ лева на човек. За настоящата година – 
капацитета на услугата е намален на 55 места, но финансирането общо от 
държавата и от „дофинансирането” е в размер на 750 000 /седемстотин и 
петдесет хиляди/ лева. По най-груби сметки, ако трябва да запазим 
миналогодишния стандарт, смятам, че трябва да намалим размера на 
„дофинансирането” и питам - каква е причината обемът на предлаганата 
услуга на намалява с 30%, а стойността да остава същата. Даже е малко 
завишена с около 1%. Ще приключим с въпросът за дневния център "Св. Йоан 
Златоуст", който се намира на ул. „Евлоги Георгиев”. Те получават „държавно 
делегиран” бюджет в размер на 253 000 /двеста петдесет и три хиляди/ лева. 
През изминалата година не сме „дофинансирали”. Какво налага тази година 
„дофинансирането” с 10 483 /десет хиляди четиристотин осемдесет и три/ 
лева. Това е по отношение на „дофинансиранията” на „държавно 
делегираните” дейности. Ако искате да приключим с „дофинансиранията” и 
преминем към „капиталовите разходи” и към „местните дейности”. 

 
Д-р Лидия МАРИНОВА 
Давам думата на администрацията. 
 
Любомира КОМИТСКА 
По повод първият въпрос за „Домашен социален патронаж” - 

намалението в бюджета се дължи на това, че приключиха договори за 
отложено плащане за хранене. Това облекчава бюджета.  

По вторият въпрос във връзка със „Звено майка и бебе” - 
дофинансираме, защото средствата са крайно недостатъчни от държавата и те 
стигат само за заплати и осигуровки. Реално общинския бюджет финансира 
издръжката, тъй като там е доста рискова група. Те са самотни родители с 
деца в много малка възраст. Бременни жени и деца до 3 г. възраст. 

Във връзка с „център за настаняване от семеен тип” в двора на Дом 
„Другарче” на ул. „Ген. Колев”. Тази социална услуга е включена в нов 
комплекс за социални услуги, който беше гласуван от Общински съвет на 
последната сесия и включва в себе си два центъра за обществена подкрепа: 
единия на „Раковски” и другия, който е в сградата на Дом „Другарче”, както 
„Звеното майка и бебе”. Това са четири услуги, които са обединени в нов 
комплекс социални услуги. 

 
Коста БАЗИТОВ 
Това е петият въпрос за „Ген. Колев” 70 000 /седемдесет хиляди/ лева 

плюс 22 000 /двадесет и две хиляди/ лева? 



 
Григор ГРИГОРОВ 
Какво налага това „дофинансиране”? 
 
Любомира КОМИТСКА 
Към 31 декември отчетът за „дофинансиране” е в размер на 26 383 

/двадесет и шест хиляди триста осемдесет и три/ лева, тоест в началото на 
2016 г, не са били заложени, тъй като не сме знаели какво ще бъде 
„дофинансирането”, но към края на година отчета е тази сума. Всъщност ние 
залагаме в момента тази сума, която е изразходена 2016 г. като 
„дофинансиране”. 

 
Григор ГРИГОРОВ 
Как сме го дофинансирали, като не сме го гласували? 
 
Любомира КОМИТСКА 
Актуализация. 
 
Коста БАЗИТОВ 
Това е отговорът на петия Ви въпрос. 
 
Любомира КОМИТСКА 
Във връзка въпроса, който касае СУПЦ.  
 
Коста БАЗИТОВ 
Още веднъж четвърти въпрос. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Четвърти въпрос звучи по следният начин: издръжката на услугата 

миналата година е била 1 190 000 /един милион сто и деветдесет хиляди/ лева. 
Тази година се предлага на 370 000 /триста и седемдесет хиляда/. На какво се 
дължи това увеличение от 180 000 /сто и осемдесет хиляди/ лева? 

 
Коста БАЗИТОВ 
Отговорете за СУПЦ. Финансистката ще потърси другия въпрос. 
 
Любомира КОМИТСКА 
Във връзка с издръжката на СУПЦ и „дофинансирането”. Първо тук е 

включен ремонта на ет. 3, където смятаме да прехвърлим услугите на 
Сдружение „Гаврош”. По този начин да освободим Общината от плащането 
ежегодно на наем. 

 
Григор ГРИГОРОВ 



Това са „капиталови разходи”, а не за издръжка на дейността. Отделно 
от това, какво става с предаването на СУПЦ от Държавата на Общината? 

 
Любомира КОМИТСКА 
Ние сме направили съответните административни стъпки. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Дайте да прекъснем „дофинансирането” за да разбере Държавата, че ако 

не ни прехвърли този имот като собственост на Общината, ние няма да го 
финансираме.  

 
Любомира КОМИТСКА 
Не можем да го направим.  
Отново „държавната издръжка” стига само за заплати и осигуровки, и 

останалото като режийни се заплаща от Общината. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Г-жо Комитска, миналата година услугите са били за 77 човека и тези 

средства са стигали за заплати и издръжка на СУПЦ в размер на 744 000 
/седемстотин и четиридесет и четири хиляди/ лева. Тази година услугата се 
намалява с 25% и ние предлагаме по-голяма сума за издръжката с 1%. 

 
Любомира КОМИСТСКА 
Това не намалява обаче разходите. Режийните. Вие много добре знаете, 

Вие сте посещавали СУПЦ, за какво става въпрос. Плюс това имаме 
колективен трудов договор. 

 
Григор ГРИГОРОВ 
Това е икономически нецелесъобразно. Как така ние ще плащаме 

200 000 /двеста хиляди/ на вятъра. Отделно от това, отидете да видите. Едни 
класни стаи, огромни. Стая по обучение на обущарство, стая за обучение 
фризьорство. Това всичко се отоплява и това всичко е режийни разходи. Аз 
категорично не съм съгласен. Ще го подложа на гласуване при намален обем 
на социалната услуга да завишаване разходите. 

Тоест сега уточнихме, че тези средства са издръжка, а не за „капиталови 
разходи”. 

 
Любомира КОМИТСКА 
За издръжка. 
 
Коста БАЗИТОВ 
Само да кажа за останалите. Сградата е една. Т я не е намалена. Нито 

капацитетните възможности са намалени. Намалени са само 20 деца в 



услугата, а иначе цялата издръжка на тези сгради по един и същ начин се 
върти. 

 
Григор ГРИГОРОВ 
20 деца по-малко. Това са 11 стаи по-малко. 
 
Коста БАЗИТОВ 
Не. Не са 11 стаи по-малко. Поддържат се пак същите стаи. Поддържат 

се пак същите помещения. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Хранят се по-малко. 
 
Коста БАЗИТОВ 
Само за 20 деца, иначе режийните са абсолютно едни и същи. Така че, 

няма как да ги намалим режийните за издръжка. 
 
Любомира КОМИСТСКА 
По отношение на „дневния център за деца и младежи” на ул. „Евлоги 

Георгиев”. Тези 10 000 /десет хиляди/ лева, които са заложени, отново са 
съобразени с актуализацията и отчета, който имаме към 31 декември. 

 
Коста БАЗИТОВ 
Точка 9. Моля, отговорете на г-н Григоров. 
 
Любомира КОМИСТСКА 
Увеличен е стандарта за издръжка на едно лица в „център за настаняване 

от семеен тип”. „Държавна дейност”. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Казахме, че е с 2% увеличението на стандарта. Ако 1 190 000 /един 

милион сто и деветдесет хиляди/ лева към него добавим 2%. Колко ще се 
получи? 

 
Коста БАЗИТОВ 
За конкретният случай, а не за 2% изцяло на „държавна делегирани” 

дейности е увеличението. Колеги, конкретният случай, колко е увеличението? 
 
Йорданка ПАНДЕЛИЕВА 
На деца с увреждания от 9 320 /девет хиляди триста и двадесет / лева на 

10 718 /десет хиляди седемстотин и осемнадесет/ лева на лице. 
 
Коста БАЗИТОВ 



Това не е 2%. 
 
Д-р Лидия МАРИНОВА 
По-голям е процента на увеличението на „държавно делегираната” 

дейност. 
 
Йорданка ПАНДЕЛИЕВА 
Като общо за комплекса от 990 000 /деветстотин и деветдесет хиляди/ 

лева на 1 111 000 /един милион сто и единадесет хиляди/ лева. 
 
Григор ГРИГОРОВ   
Нека да е така. Нека да се възползваме да намалим „дофинансирането”. 
 
Любомира КОМИСТКА   
„Дофинансирането” сме го съобразили пак с отчета до 31 декември. 

Това, което сме дофинансирали миналата година. С актуализацията. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
С колко пари? 
 
Йорданка ПАНДЕЛИЕВА 
Към 31 декември - 293 685 /двеста деветдесет и три хиляди шестстотин 

осемдесет и пет/ лева сме дофинансирали комплекса. 
  
Коста БАЗИТОВ 
А сега са 180 000 /сто и осемдесет хиляди/ лева? 
 
Йорданка ПАНДЕЛИЕВА 
Не. Сега са 259 000 /двеста петдесет и девет хиляди/ лева. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Ние сме заложили в бюджета „дофинансиране”  259 000 двеста петдесет 

и девет хиляди/ лева. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Разминаването колега Григоров идва от това, че Вие сте взели бюджета 

от миналата година, а не актуализацията на бюджета. В актуализацията го 
имаше. 

 
Д-р Лидия МАРИНОВА 
Приключихме с „дофинансирането”. 
 
Григор ГРИГОРОВ 



Аз нямам нищо против към това, което ми казахте като аргумент. 
Единственото предложение, което ще направя по същество, ще касае СУПЦ. 
Вие дали ще го приемете или няма да приемете е друга работа. 

 
Д-р Лидия МАРИНОВА 
Ще го подложа накрая на гласуване. Следващият Ви въпрос. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
„Приюта за бездомни” - точка 36. Реално ли е увеличен капацитета към 

момента или предвижваме да увеличим следващата година? 
 
Любомира КОМИТСКА 
Реално е увеличен и с актуализацията е увеличен бюджета. И този 

капацитет е надхвърлен.  
 
Григор ГРИГОРОВ 
Стигаме до „Вижън”. Всяка година увеличаваме издръжката на 

асистента за деца с увреждания. Обема услугата остава един и същ 120 човека 
и увеличаваме издръжката с 90 000 /деветдесет хиляди/ лева. Какво налага 
това?  

И г-н Базитов, понеже сме водили разговори с Вас на тема обществена 
трапезария и сме коментирали колко човека се ползват от тази услуга. 
Въпросът ми е такъв. Знам, че има договор с нов доставчик на тази социална 
услуга. Какво наложи запазването на капацитета и увеличаване на издръжката 
с 50 000 /петдесет хиляди/ лева? 

Моля, в точка 59 понеже е формулирана като 130 000 /сто и тридесет 
хиляди/ лева за покриване за „битови нужди...” да добавим, че това е за 
„инцидентно възникнали нужди”. Да, да е формулирана в бюджета за няма 
възможност после да я тълкуваме разширено. Да ми отговорите на тези, 
защото това са „местните дейности”, и ще премина накрая към „капиталови 
разходи”. 

 
Коста БАЗИТОВ 
Преди да отговорят колегите на конкретните въпроси, искам тъй като и 

двата въпроса са важни за промяната на доставчика на една от социалните 
услуги от „Евроинтеграция” към „Вижън”. Искам да Ви информирам, че тече 
съдебно дело по този повод. Промяната на тази услуга беше направена в 
резултат на решение на комисията от единадесет човека, след като прецениха 
предлаганата досега услуга и новият доставчик, който участва в процедурата. 
Комисията категорично прецени, че досегашният доставчик получава, не мога 
да кажа точните точки, а новият доставчик получава с някъде  25-30 точки над, 
и по решение на тази комисия беше променен доставчика на тази услуга е вече 
„Вижън”.  



 
Григор ГРИГОРОВ 
Една реплика по отношение на „Вижън”. 
 
Коста БАЗИТОВ 
Аз говоря за доставката. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
И аз говоря за доставката. На това същото място имаше едно кафене, 

което се водеше „Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с 
увреждания”. Въобще нямаше такъв център, просто получаваха едни средства. 
Понеже това стана обществено достояние сега моето разчитане на решението 
на комисията е, че  за да не им намалят проходите веригата за социални услуги  
„Вижън” сега им се предлага да бъдат доставчици на друга услуга вместо тази, 
която е развиваха до момента. Това е моя прочит. 

 
Коста БАЗИТОВ 
Всеки от Общинските съветници и гражданите може да провери. Аз 

говоря за компетентни намеси и проверки от страна на специалистите. Там се 
е извършвала тип социална услуга, в която е влизала и това, за което говорите, 
предоставяне на кафе  на хората, които искат да пият едно кафе, но аз не 
коментирам това, защото не съм наблюдавал този процес. За промяната на 
услугата говоря и не съм съгласен с това, което казвате. Цялата тази дейност, 
която беше предприета не е в интерес на „Вижън” и общинска 
администрацията заедно с колегите, които работят, и Общинските съветници, 
разбира се, не извършват своите деяния на базата на предпочитания към една 
или друга фирма, а на базата на ясно определени правила, които са определени 
в Наредбите, които спазваме. Изтича договора на доставчика, задължени сме 
да направим поръчка. Направихме обществена поръчка по Закона за  социално 
подпомагане, а не по Закона за обществените поръчки, и внушения от подобен 
характер, че някой компенсира някога – остават на съвестта на този, който ги е 
направил. 

 
Григор ГРИГОРОВ 
Единствената „местна дейност”, която е увеличена, има безброй 

доставчици, това е отново „Вижън”. Така ли, другите нямат нужда от 
увеличение, единствено веригата за социални услуги „Вижън” има нужда от 
това. 

 
Любомира КОМИТСКА 
Напротив желание на всички „местни услуги” да изравним стандартите с 

„държавните”, но за съжаление бюджета не го позволява. А иначе на Вашият 



въпрос, отговорът е много прост. Това е повишаване на минималната работна 
заплата, тъй като социалните асистенти са на минимална работна заплата. 

 
Григор ГРИГОРОВ 
Знаете ли, колко социални асистенти ползва „Вижън”? 
 
Любомира КОМИТСКА 
Колко работят? Мисля, че към момента 108 или 110 броя. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Няма такова нещо. Преди нова година бяха 58-62 бр., нещо такова. 
 
Коста БАЗИТОВ 
Ние не сме подготвени за такива конкретни въпроси, но такова нещо, 

което казвате, колеги аз лично съм търсил съдействие за „личен асистент” и 
отговорът е всички щатни бройки са заети. Така че, когато казвате лично 
мнение го казвайте Вие какво проверихте. Кажете 50 бр. ли бяха декември 
месец за да може да направим веднага проверка и да Ви отговорим веднага 
или са били 110 бр. 

 
Григор ГРИГОРОВ 
58 - 62 броя. Ще Ви излъжа. 
 
Коста БАЗИТОВ 
58 броя. Ето, това ще го проверим. 
 
Д-р Янко СТАНЕВ 
Асистентите не достигат по принцип. Един допълнителен проект се 

пуска за 25 бр. Има необходимост от 300 – 400 човека „лични асистенти”. 
 
Коста БАЗИТОВ 
За мен е нова тази информация г-н Григоров. Наистина е нова, напротив 

при мен информацията е, че „личните асистенти” не достигат, както казва д-р 
Станев, а не че „Вижън” получа за 120 човека, назначава 50, и останалите 
някъде отиват. Това ли е внушението? 

 
Григор ГРИГОРОВ 
Няма токова внушение. Питам каква е нуждата? 
 
Коста БАЗИТОВ 
Нуждата е много по-повече. 
 
Григор ГРИГОРОВ 



Ако разделим услугата 6 000 /шест хиляди/ лева на 12 месеца идва по 
500 /пет стотен/ лева. Тоест в тези 500 /петстотин/ лева, влизат управлението 
на дейността, влизат осигуровките на асистента, влизат заплатата му и така 
нататък. Тоест е в 500 /петстотин/ лева. Ясно е, че това  невъзможно. Един 
„социален асистент” трябва да угрижва две деца за да получава 600 
/шестстотин/ - 700 /седемстотин/ лева на месец, със осигуровки 1 000 /хиляда/ 
лева. Това е логиката. И въпросът е такъв, тези ... 

 
Коста БАЗИТОВ 
На въпросът Ви ще отговорим точно както го поставихте. Колко са били 

и колко лица са обслужвали? 
Вторият въпрос беше „обществена трапезария”. Колеги, какво наложи 

увеличението на услугата „обществена трапезария”? 
 
Любомира КОМИТСКА 
Увеличението от 1,90 лв. на 2,30 лв. се дължи на това, че освен основно 

и четвърт хляб, включваме и супа за да можем да изразим все пак 
предоставянето с това, което е по програмата „Топъл обяд” към 
Министерството на труда и  социалната политика, защото има голяма част от 
потребителите всъщност са деца, самотни родители, лица с увреждания. 
Просто включваме и супа към това, което досега им предоставяме.  

 
Коста БАЗИТОВ 
Веднага искам да кажа резултата от тази промяна. Тъй като за „Вижън” 

няма как да ви убедя, но за „обществената трапезария” проучванията, които 
правим са категорично в защита на новата организация, която доставя храна. 

 
Григор ГРИГОРОВ 
Значи със съвместни усилия постигаме положителен ефект. 
 
Коста БАЗИТОВ 
Благодаря. Надявам се, че ще Ви убедя и за „Вижън”, ако направим 

проверка и председателя на комисията каже какво само преди няколко дни 
там. 

 
Д-р Лидия МАРИНОВА 
Видях, че се работи. Направих внезапна проверка в края на работния 

ден. Залите бяха пълни с деца, имаше персонал и работеше, което за мен е 
добре. 

 
Коста БАЗИТОВ 
Тритият Ви въпрос за 130 000 /сто и тридесет хиляди/ лева за добавките. 
 



Любомира КОМИТСКА 
Това е за еднократните помощ за социално подпомагане. Искате да 

добавим „инцидентно възникнали”. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Да, само да добавим. Сега към „Капиталови разходи”. Капиталовите 

разходи „Социален патронаж”. 51 000 /петдесет и една хиляди/ лева за 
зеленчукорезачка, обръщателен тиган, професионални печки, три фурни. 
Миналата година 31 500 /тридесет и една хиляди и петстотин/ лева за 
зеленчукорезачка, обръщателен тиган, професионални печки, три фурни така 
нататък. Миналата година, когато коментирахме тези теми за ДМА, Вие 
твърдяхте, че процедурите за доставката са преминали и трябва да осигурим 
средства за тяхното закупуване. Сега се оказа, че или тогава това не е било 
вярно или ... И тогава, ако миналата година сме отпуснали 31 500 /тридесет и 
една хиляди и петстотин/ лева, защо сега стават с 20 000 /двадесет хиляди/ 
повече? 

69 „Раковски”, това е ЦОП на „Раковски” №62. Миналата година сме 
отпуснали  36 000 /тридесет и шест хиляди/ лева за закупуване на автомобил и 
60 000 /шестдесет хиляди/ лева за закупуване на специализиран „осем плюс 
едно” местен микробус. Тази година отпускаме за същите неща 90 000 
/деветдесет хиляди/ лева. Пак ли не са били закупени? 

 
Йорданка ПАНДЕЛИЕВА  
Миналата година не са закупени. Това е преходен остатък. Тази година 

вече са съгласно офертата за обществена поръчка цените, точни. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Тоест миналата година те не са изразходвани. Това е същото и за 

обръщателните тигани? 
 
Йорданка ПАНДЕЛИЕВА 
 За тиганите няма още обществена поръчка, но да от миналата година. 
 
Коста БАЗИТОВ 
Защо залагаме с 20 000 /двадесет хиляди/ лева?  
 
Йорданка ПАНДЕЛИЕВА  
Имат по-голяма нужда от неща, като брой.  
 
Коста БАЗИТОВ 
Миналата година са искали един. Амортизирали са се. Тази година искат 

два. 
 



Григор ГРИГОРОВ 
Същото ли е положението с „Гергана”. Въпроса е следният: миналата 

година в бюджета сме предвидили за кухненско оборудване, професионална 
сушилня и така нататък 52 000/ петдесет и две хиляди/ лева, а сега предлагаме 
37 000 /тридесет и седем хиляди/ лева. 

 
Йорданка ПАНДЕЛИЕВА 
Беше закупена само една сушилня за 10 600 /десет хиляди и шестстотин/ 

лева и това е преходен по цени от оферта. Това са реални цени. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Последното беше домът за стари хора „Гергана” – строителен надзор 

14 472 /четиринадесет хиляди четиристотин седемдесет и две/ лева. Какво 
надзираваме? 

 
Йорданка ПАНДЕЛИЕВА  
Това е за изготвяне на окончателен доклад за технически паспорт. Ние 

имаме изготвен доклад, но нямаме технически паспорт на сградата. Трябва да 
се правят ремонти. 

 
Григор ГРИГОРОВ 
Предлагам „дофинансирането“ на СУПЦ, във връзка с това, което казах, 

с намаляване обема на услугата, да бъде намален с 196 000 /сто деветдесет и 
шест хиляди/ лева. Сметките са прости. Ако се интересувате, ще Ви ги кажа. 
Миналогодишната издръжка, завишена с два процента по броя на 
ползвателите дава 212 000 /двеста и дванадесет хиляди/ лева, като ги извадим 
от „дофинансирането” на общината, става 196 000 /сто деветдесет и шест 
хиляди/ лева. Предлагам да се намали „дофинансирането”, като тези средства 
или размерът, който Вие считате, защото може би не е добре да се намалят с 
196 000 /сто деветдесет и шест хиляди/ лева, може би ще прецените, че с 100 
000 /сто хиляди/ да ги намалят и така нататък, като това, което решим и 
предложим да бъде оставено в бюджета на „Социалните дейности” и да бъдат 
разпределени по следният начин: между 25 000 /двадесет и пет хиляди/ лева и 
30 000 /тридесет хиляди/ лева за разкриване на две работни места за социални 
работници в Дирекция „Социални подпомагане”, във връзка невъзможността 
при обследване на нуждаещите се да се извършват проверки на място и така 
нататък и тяхната голяма натовареност. И остатъкът да бъде насочен, той няма 
да бъде кой знае какъв ремонт, но все пак - някакъв ремонт на „приютът на 
бездомни и социално слаби”, които се намират на първия и втория етаж в 
общежитието на СУПЦ. Там положението е много тежко и сериозно, затова 
Ви моля да разпределим това голямо „дофинансиране” справедливо в места, 
които се нуждаят. Моето предложение беше общо за 403 000 /четиристотин и 
три хиляди / лева, но така или иначе, отговорите, които ми дадоха, ме убедиха, 



че е необходимо това „дофинансиране”, но тук специално това са ми 
предложенията.  

 
Коста БАЗИТОВ 
Уточнете, към нашата дирекция ли? 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Към Вашата дирекция, защото когато сме коментирали работата на 

комисия за даване на помощи и така нататък, няма кой от Вашата дирекция да 
отиде, да обследва нещата как стоят, за да бъдем максимално справедливи и 
почтени към хората, които се нуждаят от тази помощ. Затова смятам, че това е 
разумно. 

 
Станислав ИВАНОВ 
Г-жо Председател, не съм член, но искам да взема отношение по 

въпроса. Благодаря на г-н Григоров, че се е запознал така сериозно със 
„Социалната програма”. Имам едно предложение, ако наистина се окаже, 
съответно искам да има официално питаме към заместник кмета и към 
директора на дирекция за да видим наистина ли по този начин стоят нещата, и 
ако наистина стоят и може да се извърши комплексирана промяна, каквато 
предлага г-н Григоров, първо за двете бройки трябва да мине през комисия по 
„Структури”. Това е трансформация на бройки и не е така лесна работа. 
Другото за „Капиталовата програма” е възможно по по-лесен начин да бъдат 
пренасочени средствата за ремонт. Просто, искам да бъде официално 
входирано.  

 
Д-р Лидия МАРИНОВА 
Ако вземем такова решение ще напишем писмо към съответната 

комисия и комисии.  
 
Коста БАЗИТОВ 
Категорично имаме нужда. До сряда ще Ви дадем информация на 

комисията по „Финанси”. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Възможно ли е да се намали бюджета на „социалната услуга” за да се 

компенсира от там тези пари? Предложението на колегата Григоров беше да 
намалите „дофинансирането” на „социалната услуга” и с парите от 
намаляването на „социалната услуга” да се разкрият двете щатни бройки. 
Колегата Григоров умее да обяснява. Въпросът е Вие приемате ли намаляване 
на средствата за „социалната услуга”? 

 
Коста БАЗИТОВ 



Нека да направим до сряда този анализ за да можем на комисията по 
„Финанси” Вие ако го подкрепите, ние ще го направим. В две части ви 
предлагам да го направим. 

 
Д-р Лидия МАРИНОВА 
Сега трябва да го подложим на гласуване по принцип дали комисията е 

съгласна с това предложение.  
 
Григор ГРИГОРОВ 
Въпросът е такъв: съгласни ли сме с така формулираното предложение, 

а размерът, който е възможен да бъде намален от дофинансирането, те ще го 
докладват на комисията на „Финанси”, тоест ние сме съгласни да намалим със 
100 000 /сто хиляди/ лева „дофинансирането” на СУПЦ. 30 000 /тридесет 
хиляди/ лева за две работни места и 70 000/седемдесет хиляди/  лева за 
неотложният ремонт на „Приюта за бездомни”. 

 
Д-р Янко СТАНЕВ 
Предложението в този случай гласи следното: приема бюджета на 

гореизложеното и възлага на дирекцията в лицето на заместник кмета, на 
директора, да ни представи до комисията „Финанси и бюджет” разчет за 
издръжката на две бройки „социални служители” към дирекцията за една 
година. Средствата за които да бъдат осигурени през намалянето на бюджета 
на СУПЦ в дейността - субсидия  по „Местни дейности”. Дофинасиране. 

Веднага изчислявате и предлагате. Сега не можем да гласуваме така на 
„аба”. 

Второто, ако имате нужда от така наречените „Капиталови разходи” за 
втория и третия етаж на „Приюта за бездомни” да го формулирате по същият 
начин с възлагане.  

Вие с този отговор ще ни дадете и това дали да ли да вадим от СУПЦ 
толкова пари. В единият случай ще бъдат заплати, а в другият случай ще бъде, 
ако Вие си прецените, ремонтът.  

 
Д-р Лидия МАРИНОВА 
Д-р Станев добре формулира предложение за решение и аз предлагам да 

подложим така формулирано предложението за решение да го гласуваме или 
не. Който е „За” така  предложената формулировка на д-р Станев да гласуваме 
бюджета с препоръка към администрацията на комисия „Финанси” да 
представи разчет, дали е възможно да се намали „дофинансирането” на СУПЦ 
със сумата 196 000 /сто деветдесет и шест хиляди/ лева и дали е възможно, ако 
това е възможно, да бъде сложено в графа „Капиталови разходи”. 

 
Д-р Янко СТАНЕВ 



Не. Казах „възлага”. Възлага на дирекцията да: дали е съгласна със 
субсидията, която е изчислена за две работни места да бъде прехвърлена за 
създаването на две работни места с издръжка да речем 30 180 /тридесет 
хиляди сто и осемдесет/ лева като средствата бъдат прехвърлени от параграфа 
за „дофинансирането” на СУПЦ. И второто за ремонта на първия ежат, същият 
начин. 

 
Д-р Лидия МАРИНОВА 
Чухте формулировката. Колеги, който е съгласен с така предложената 

формулировка, моля да гласува. 
 
Гласуване: за – 11; против – 0; въздържали се – 0; 
Приема се. 
 
Други коментари има ли по бюджета?  
 
/Представител на Фондация „Състрадание Алцхаймер България” 

припомня, че от 2009 г. е залегнало в Социалната стратегия - Дом за „Дневен 
център за хора с болестта алцхаймер, деменция и паметови нарушения“/ 

 
Д-р Лидия МАРИНОВА 
Аз ще Ви отговоря също. Вашият въпрос е бил поставян на комисия в 

миналото и ние имаме положително становище. Предоставили сме го като 
предложение. Оттам нататък вече трябва да се реши може или не може да 
влезе като бюджет, включително и на „Финансова комисия”. Единственото, 
което можем да направим е да вземем положително становище, ние имаме 
такова, и да бъде предложено пред „финансовата комисия” за включване в 
бюджета. Това ние като комисия сме го направили. 

 
Валентин СТАНЕВ 
В тази връзка искам да обърна внимание, че комисията по „Социални 

дейности” беше включила услугата „Център за превенции на насилието”. 
Държавата предостави сграда на ул. „Д-р Басанович” и ние като би трябвало 
да финансираме. Имаме такова положително становище доколкото знам. 

 
Д-р Лидия МАРИНОВА 
Има предложение да вземем наново положително становище за „Дневен 

център за хора с болестта алцхаймер” и „Център за превенции на насилието”, 
и да бъде изпратено към „Финансова комисия”. 

 
Коста БАЗИТОВ 
И двата въпроса сме ги обсъждали много сериозно. 
 



Д-р Лидия МАРИНОВА 
Това са необходими услуги. 
 
Милена ГЕОРГИЕВА 
Във тази връзка искам да кажа, че бюджета на Община Варна постоянно 

нараства, както знаете последните години. С това нараства и нашият бюджет 
за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” с около милион, 
милион и половина, два, през годините, нали така? Единствено тази година, аз 
не съм съгласна тук с г-н Григоров, може би след актуализацията е смятал, но 
първоначалният бюджет, който беше даден е за 14 156 000 /четиринадесет 
милиона сто петдесет и шест хиляди/ лева, а за 2016 г. е 14 267 000 
/четиринадесет милиона двеста шейсет и седем хиляди/ лева, където всъщност 
се вижда, че има намаление. Така че, можеше да се намерят още средства, 
както през годините се увеличава бюджета за „Социални дейности”, така и 
тази година, и много от нещата, които сега ги говорихме, щяха да са излишни. 

 
Д-р Лидия МАРИНОВА 
Аз мисля, че ако се преразгледа бюджета на другите сектори, може, но 

там „Финансова комисия” ще реши евентуално да бъдат заложени тези 
средства. Така че, единственото, което можем да направим, е да гласуваме 
положително становище и да препратим към „Финансова комисия”. 

 
Първото решение: ПК „Социални дейности и жилищна политика” дава 

положително становище за включване в „Социалната програма 2017 г.“ на 
Община Варна на „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица 
напуснали пенициарни заведения“ с капацитет 20 места - 34,147 /тридесет и 
четири хиляди сто четиридесет и седем/ лв.. 

 Изпраща за вземане на окончателно решение до ПК „Финанси и 
бюджет“. 

 
Гласуване: за – 11; против – 0; въздържали се – 0; 
Приема се. 
 
Второто предложение: ПК „Социални дейности и жилищна политика” 

дава положително становище за включване в „Социалната програма 2017 г.“ 
на Община Варна на „Дневен център за хора с болестта алцхаймер, деменция 
и други паметови заболявания“ с капацитет 25 места - 105,583 /сто и пет 
хиляди петстотин осемдесет и три/ лв.. 

 Изпраща за вземане на окончателно решение до ПК „Финанси и 
бюджет“. 

 
Гласуване: за – 10; против – 0; въздържали се – 1; 
Приема се. 



 
Имали някой още да допълни нещо към обсъждане на проектобюджета в 

този дял, ако не - ние гласувахме предложенията към бюджета. Предлагам да 
гласуваме представения бюджет и за „Социалната програма” и за функция 
„Социално подпомагане” анблок. Който е съгласен, моля да гласува. 

 
Гласуване: за – 10; против – 0; въздържали се – 1; 
Приема се. 
 
 

ТОЧКА ВТОРА от дневния ред. 
Разглеждане на предложение от Иван Портних, кмет на Община Варна с 

рег. № РД17000102/04.01.2017 г., относно даване на съгласие за сключване на 
споразумение за сътрудничество между Община Варна и Варненската и 
Великопреславска св. Митрополия. 

 
Д-р Лидия МАРИНОВА 
Това е по принцип многогодишно сътрудничеството между Общината и 

Варненската Митрополия. Повечето неща, които са предложени са във 
функция „Образование”. Някои от нещата са към функция „Социални 
дейности”. Имате програмата. Единственото, което можем да вземем е 
положително становище за сключване на споразумение. Някакъв коментар. 

 
Коста БАЗИТОВ 
Това е споразумение, което подписа г-н Портних. Финансовите 

измерения са, както каза Председателя, в различните структурните звена на 
администрацията. Тук към „Социалните дейности” са заложени 15 000 
/петнадесет хиляди/ лева. Най-много средства са заделени в „Култура и 
духовно развитие” и „Образование”, но в „Култура и духовно развитие” са  
средствата за изграждането на храм „Св. Прокопий Варненски“ и други 
трансфери, които правим, отново към споразумението, което е с пет годишна 
давност. 

 
Григор ГРИГОРОВ 
Искам един коментар да направя. Прекрасно е това споразумение, 

защото крайно време е вече църквата да се намеси в обществените процеси, но 
винаги съм смятал, че това богоугодно дело, да насърчаваш паството, трябва 
да е безкористно и без някакви финансови измерения. И като прочетох 
споразумението казах „хубава работа”, но като отидох до приложението и като 
видях, че за нашата съвместна дейност ние искаме да дадем 380 000 /триста и 
осемдесет хиляди/ лева и вече всичко в мен се преобърна. Аз ще се въздържа 
да Ви кажа честно.  

 



Пейчо БЮЛБЮЛЕВ 
Както е предложението? По какъв начин да бъде завършена църквата? 
 
ГРИГОР ГРИГОРОВ 
Г-н Бюлбюлев, църквата ще се завърши като дойдат и кажат „ето Ви 

количествено - стойностна сметка”. Тази църква ще я завършваме още пет 
бюджета и все ще я завършим. Затова се прави количествено - стойностна 
сметка. Казва се остават еди какви си работи. Ние се явяваме дарители. 
Отиваме там – проконтролираме. Там ли отиват тези пари за това нещо или 
другаде. Църквата е най-големият собственик след Държавата.  

 
Марица ГЪРДЕВА 
Вие се съмнявате в почтеността на Митрополията? 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Митрополията се управлява от хора. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Не съм член, ако мога да се изкажа. Количественото измерение тук 

мисля, че трябва да остане малко на заден план, защото най-накрая ние имаме 
едно споразумение, което много по-конкретно, отколкото бяха досега. Досега , 
както каза г-н Григоров, нямаше конкретно, а имаше така по общи 
мотивировки, по които отпускахме въпросните средства. Въпреки, че за 
предложенията, които съм правил аз,  винаги са минавали през комисия, 
одобряваме дали е извършено, и тогава е имало плащане. В случая не са 
380 000 /триста и осемдесет хиляди/ лева, а са 355 590 /три петдесет и пет 
хиляди петстотин и деветдесет/ лева и 250 000 /двеста и петдесет хиляди/ лева 
са точно конкретно са за довършването на „Св. Прокопий Варненски“. Смея 
да твърдя, че когато духовната и светската власт са вървели ръка за ръка, г-н 
Григоров, в обществото е имало спокойствие. 

 
Д-р Лидия МАРИНОВА 
Колеги, нека спрем спорът – трябва ли  не трябва на подкрепяме 

църквата за след комисията. Сега можем изразим мнението си с гласуване. 
 
Надя ГЕОРГИЕВА 
Аз не съм от тази комисия, но също имам някакви лични несъгласия, 

защото да речем, че се спонсорира тази църква да бъде доизградена. Аз не 
знам до момента колко пари са дадени за това, но има много други сдружения 
и всякакви други организации в другите дейности може би работят много по-
добре от тук изброените, които също не са малко. Това е един петгодишен 
период. Едва ли не гаранция, че те ще бъдат по всяко нещо, което 
кандидатстват, подкрепени без значение колко е ефективно. Това, кой ще ходи 



да го провери дали работи? Да не би някой от другите организации, други 
сдружения или други всякакви юридически лица, може работят много по-
добре от това, което виждаме тук. Обаче те понеже по презумпция са т.нар. 
„монополисти” и ние гласуваме. Това е мое лично мнение. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Извън шегата, която направих преди малко с колегата. Не може да се 

отнасяме по такъв начин към духовната общност.  
 
Надя ГЕОРГИЕВА 
Всеки има право на мнение. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Не може да оспорваме в случая просветителската работа на Светата 

православна църква. Така че, аз предлагам този дебат да го прекратим. 
 
Д-р Лидия МАРИНОВА 
Колеги, пристъпваме към гласуване. Да прекратим дебата. Имаме още 

точки. 
 
Коста БАЗИТОВ 
Уважаеми Общински съветници, преди гласуването, моля Ви нека да се 

отнасяме сериозно към предложенията, които прави администрацията. 
 
Д-р Лидия МАРИНОВА 
Колеги, прекратяваме дебата. Който е съгласен да вземем положително 

становище, моля да гласува. 
 
Гласуване: за – 7; против – 1; въздържали се – 3; 
Приема се. 
 
Коста БАЗИТОВ 
Само че, това не е спонсориране. Много Ви моля, използвате правилно 

терминологията. Нито е спонсориране, нито пък е „монопол” на Българската 
Православна църква в нашите взаимоотношения. Използвайте съдържателната 
част на българският език. Благодаря. 

  
ТОЧКА ТРЕТА  от дневния ред 

Разни. 
 

Д-р Лидия МАРИНОВА 
Тъй като заявленията на д-р Радко Радев в точка 3.2. и новото 

предложение точка 3.4. са сходни аз предлагам да ги разгледаме и гласуваме 



анблок.  Има ли други предложения? Който е съгласен 3.2. и 3.4. да разгледаме 
и гласуваме анблок, моля да гласува. 

 
Гласуване: за – 11; против – 0; въздържали се – 0; 
Приема се. 
 
3.1. Разглеждане на писмо от д-р Йорданка Ненчева, председател на 

Асоциация „Да съхраним жената“ с рег. № РД16027346ВН/29.12.2016 г., 
относно включване на социална услуга „Сребърна Социална Борса“ в 
„Социална програма на Община Варна“ за 2017 г..  

 
Д-р Лидия МАРИНОВА 
Колеги, може би сте прочети предложението. Предложението е добро. 

Услугата е необходима, но тъй като трябва да бъде дадено становище от 
администрацията и решение от администрацията дали да бъде включено в 
„Социалната програма”, в разчетът. Аз предлагам да напишем писмо до 
администрацията да разгледат и да дадат становище евентуално до 
„Финансова комисия” да имаме готово предложение: да се включи или не в 
„Социалната програма” и там да се гледа. Просто ние сега не можем да вземем 
решение дали го включваме, защото няма предложение от администрацията. 
Съгласни ли сте с предложението? 

 
Григор ГРИГОРОВ 
Аз мисля, че за 2017 г. не може да продължаваме да нахалстваме. 
 
Д-р Лидия МАРИНОВА 
Така или иначе, трябва да пратим към  администрацията за становище за 

услугата. Който съгласен да препратим писмо по компетентност към 
администрацията, моля да гласува. 

 
Гласуване: за – 11; против – 0; въздържали се – 0; 
Приема се. 
 
3.2. Разглеждане на заявление от д-р Радко Радев, председател на 

„Дружеството на инвалидите Варна“ с рег. № ОС16000936ВН/28.11.2016 г., 
относно Наредба за ползване на специализиран транспорт от трайно 
трудноподвижни граждани с увреждания. 

3.4. Разглеждане на писмо от д-р Радко Радев, председател на 
„Дружеството на инвалидите Варна“ с рег. № РД17000648ВН/16.01.2017 г., 
относно проблеми със специализирания транспорт за хора с уреждания. 

 
Д-р Лидия МАРИНОВА 



Тъй като ние не можем да решим този проблем като „Социална 
комисия”. Той е проблем на „Транспортна комисия” и на „Градски транспорт”, 
аз предлагам да препратим писма по компетентност към „Транспортна 
комисия” да бъде разгледат този въпрос, към дирекцията да се внесе в 
комисията, която изготвя Наредбата за специализиран транспорт за хора с 
уреждания, и те съответно да направят разгори с „Градски транспорт” за 
решаване на проблема. 

 
/Д-р Радко РАДЕВ изразява мнение за проблемите със специализирания 

транспорт за хора с уреждания./ 
 
Д-р Лидия МАРИНОВА 
Колеги, ясен е въпроса. Ще препратим писмата към администрация и 

към ПК „Транспорт”, и  в решението ще включим, че представител на нашата 
„Социална комисия” в комисията по изработване на Наредбата ще е д-р 
Станев. Който е съгласен, моля да гласува. 

 
Гласуване: за – 11; против – 0; въздържали се – 0; 
Приема се. 
 
3.3. Разглеждане на писмо от Иван Цветанов с рег. № 

ЗК16002498ВН/02.12.2016 г., относно проблеми със специализирания 
транспорт за хора с уреждания. 

  
Д-р Лидия МАРИНОВА 
Това е една конкретна жалба, която ще препратим към „Градски 

транспорт” и дирекцията, да я имат предвид, и да вземат компетентно решение 
по въпроса. Който е съгласен, моля да гласува. 

 
Гласуване: за – 11; против – 0; въздържали се – 0; 
Приема се.  
 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито от 

председателя на постоянната комисия. 
 
Начало на заседанието – 16:00 часа. 
Край на заседанието – 17:45 часа. 
 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ                                            ПРОТОКОЛИРАЛ  
 
    _______________________                                                 _________________________ 
 
  /ЛИДИЯ МАРИНОВА/                                         /Д. АТАНАСОВА/   


