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ПРОТОКОЛ 
 

№ 1 
 
Днес 09.12.2015 г. от 11:00 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 
Веселин Ангелов 
Григор Григоров 
Калина Пеева 
Милена Георгиева 
Милена Димова 
Неджиб Неджибов 
Пейчо Бюлбюлев 
Сали Исеин 
Янко Станев 
 
От заседанието отсъства Ивайло Бояджиев. 
 
Присъстват още: адв. Петър Стамов - адвокат довереник към 

Общински съвет – Варна; Любомира Комитска – директор на дирекция 
„Социални дейности“. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Колеги, гости, добре дошли на първата комисия от новия Общински 

съвет – „Социални дейности и жилищна политика“. Пред вас е представен 
дневния ред. Тъй като малко по-късно бяха разписани от администрацията 
едни предложения свързани с отпускане на персонална пенсия – три 
персонални пенсии и два протокола за отпускане на помощи, а 
финансовата година свършва и би било добре да се разгледат на 
настоящата комисия, предвид сесията, която ще има другата седмица. Аз 
предлагам да подложим на гласуваме трите персонални пенсии да ги 
включим като т. 3.1, т. 3.2 и т. 3.3 в т. 3. И двата протокола за помощи да ги 
гласуваме като т. 4 и т. 4.1, а т. Разни да мине като т. 5. Има ли други 
предложения за промяна на дневния ред, или допълнения? 

Подлагам на гласуване първо дали да включим трите персонални 
пенсии в т. 3. Който е съгласен с направеното предложение, моля да 
гласува. 

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



2 
 

Второто предложение, да се приемат за разглеждане двата протокола 
от ВВК за отпускане на персонални помощи, да бъдат включени като т. 4 и 
т. 4.1, който е „за“ моля да гласува. 

 
Гласуване: за – 10; против – 0; въздържали се – 0, 
Приема се. 
 
Ако няма нови допълнения към дневния ред, предлагам да гласуваме 

дневния ред. Който е „за“, моля да гласува. 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 
1. Разглеждане на писмо от Тодор Балабанов, председател на 

Общински съвет – Варна с рег. № РД15015658ВН-001ВН/04.12.2015 г., 
относно годишен отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за 
средства от Европейския съюз за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. 

 
2. Разглеждане на писмо от Тодор Балабанов, председател на 

Общински съвет – Варна с рег. № РД15029805ВН-001ВН/04.12.2015 г., 
относно актуализация на бюджета на Община Варна за 2015 г. 

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

Варна с изх. № РД15020886ВН-001ВН/08.09.2015 г., относно отпускане на 
персонална пенсия на дете. 

 
    3.1. разглеждане на предложение от Иван Портних, кмет на 

Община Варна с рег. № РД15027134ВН-001ВН/08.12.2015 г., относно 
отпускане на персонална пенсия на дете. 

 
     3.2. разглеждане на предложение от Иван Портних, кмет на 

Община Варна с рег. № РД15028847ВН-001ВН/08.12.2015 г., относно 
отпускане на персонална пенсия на дете. 

 
     3.3. разглеждане на предложение от Иван Портних, кмет на 

Община Варна с рег. № РД15028858ВН-001ВН/08.12.2015 г., относно 
отпускане на персонална пенсия на дете. 

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

Варна с рег. № РД15030071ВН/08.12.2015 г., относно отпускане на 
еднократни финансови помощи за задоволяване на комунално – битови 
потребности. 

     4.1. разглеждане на предложение от Иван Портних, кмет на 
Община Варна с рег. № РД15030070ВН/08.12.2015 г., , относно отпускане 
на еднократни финансови помощи за задоволяване на комунално – битови 
потребности.  
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5. Разни: 
 
5.1. разглеждане на писмо от Павлина Павлова, гражданка с № 

ОС15000936ВН/20.10.2015 г., относно молба за финансова помощ. 
 
5.2. разглеждане на писмо от Пенка Стоянова, председател на 

сдружение „Гаврош“ с № Д12001169ВН-066ВН/24.09.2015 г., относно 
занижен стандарт за издръжка на държавно делегирана дейност „Приют“. 

 
5.3. разглеждане на предложение от Христо Христов, кмет на район 

„Младост“ с № ОСИСД13001133МЛ-001ВН/23.02.2015 г., относно 
опрощаване на задълженията на Мая Ангелова Кънева, наемател на 
общинско жилище.  

 
5.4. разглеждане на писмо от Красимир Коцев, председател на Съюз 

на инвалидите в България с № РД14010024ВН-006ВН/17.08.2015 г., 
относно договор за учредено безвъзмездно право на ползване върху 
помещение в ж.к. „Чайка“, бл. 67; 

       
       5.4.1. разглеждане на заявление от ръководството на Дружество 

на инвалидите – Варна с № ОС15000874ВН/17.06.2015 г., относно 
възстановяване на право на ползване и стопанисване на Клубната база, 
находяща се в ж.к. „Чайка“, бл. 67. 

 
5.5. разглеждане на заявление от А. Тимофеева, управител на Център 

за рехабилитация и социални контакти на деца и лица със зрителни 
увреждания с № Д12001296ВН-040ВН/04.06.2015 г. , относно включване 
на услуга ЦСРИ за деца с множество увреждания в проектобюджета за 
2016 г. с капацитет 40 потребители. 

 
5.6. разглеждане на писмо от Гинка Чавдарова, изпълнителен 

директор на Национално сдружение на общините с № 
ОС15001052ВН/17.11.2015 г., относно информация за отпуснати 
персонални пенсии по предложения на Общински съвет - Варна. 

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

 
Председателят на постоянната комисия подложи на гласуване 

дневния ред с така направените промени.   
 
Гласуване: за – 10; против – 0; въздържали се – 0, 
Приема се. 
 
Колеги, малко искам да разчупя първата комисия и извън дневния 

ред в началото, в рамките на 10 – 15 мин. да ви представим една 
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презентация по каква социални програма работи Община Варна с оглед на 
това, че имаме много нови членове в комисията, с оглед на това, че 
предстои разглеждане на актуализацията на бюджета за 2015 г., а 
предстоят и дебати за новия бюджет 2016 г. Общинските съветници да са 
наясно върху какво се работи. Имате ли някакви възражения? Няма да бъде 
дълго. Приема ли се? Който е „за“, моля да гласува. 

 
Гласуване: за – 10; против – 0; въздържали се – 0, 
Приема се. 
 
Давам думата на директор дирекция „Социални дейности“ – г-жа 

Комитска, да ви запознае с това върху което ние ще работим през 
следващата година. 

 
/Любомира Комитска прожектира презентация за отчета на 

Социалната програма за 2015 г. на Община Варна./ 
 
Веселин АНГЕЛОВ 
Има ли анализи на това, което се прави? 
 
Лидия МАРИНОВА 
Ще ги разгледаме в следващата точка. 
 
Веселин АНГЕЛОВ 
Има ли някакви измерители да се докаже, че тези пари са похарчени 

оправдано и да се види, че резултат е задоволителен. 
 
Любомира КОМИТСКА 
Имаме система за отчитане, има си и комисии, които следят 

критериите и стандартите по нормативните документи, така че процеса се 
следи много строго по разходване на средствата и всички разходни 
документи са нашето и на вашето внимание. 

 
Янко СТАНЕВ 
Аз съм щастлив, че съм един от създателите на Социалната 

програма. Социалната политика на общината не е само Социалната 
програма, тя на практика достига до всяко варненско семейство, защото 
освен Социалната програма тук са и всички дейности свързани с 
транспорта и много други. 65 хил. души общо във Варна за засегнати 
пряко от социалната политика на общината. Аз смея да твърдя, че най-
ефективната част от общинския бюджет са средствата похарчени за 
социалната политика на Община Варна. Мисля, че в хода на социалната 
комисия ще стане ясно и много по-дългосрочните детайли и политики, 
които се градят на база на социалната политика на Община Варна. 
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Радко РАДЕВ 
От дружество на инвалидите – Варна. За Социалната програма 

можем да говорим най-много ние инвалидите – какво е тя, какво става. Нас 
не ни интересува колко пари се дават – нас ни интересува какво се върши. 
И ако трябва да изчисляваме в пари – може да са дадени милиони, но за 
нас са милиарди. Оценена по наши сметки е няколко милиарда. Това исках 
да кажа. Благодаря. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Благодаря и аз. Аз мисля, че и политиката и нашата като комисия, 

като Общински съвет, на Община Варна ще бъде наистина като приоритет 
социалната дейност на общината, здравеопазване, образование. Както каза 
д-р Станев - социалната политика на Община Варна не е само Социалната 
програма. Ефектите са многопластови. И се надявам нещата да вървят в 
тази насока добре. Други изказвания? Заповядайте. 

 
Григор ГРИГОРОВ 
Аз мисля, че колегата имаше предвид срещу тези средства имаме ли 

ясна представа къде точно какво се прави и дали това, което се харчи е 
повече или по-малко отколкото е необходимо. Т.е. не знам колко от тук 
присъстващите са посетили някои от тези социални заведения, но аз 
посетих две – три и имам различни впечатления за това какво се случва на 
различните места. За някои съм с впечатление, че не им стига 
финансирането, за други ми се струва, че е в повече финансирането. 
Смятам, че е наша задача да прецизираме дейностите на всички тези 
социални заведения и да видим къде средствата се разходват ефективно, 
какъв е резултатът от тяхното действие, независимо че той е в дългосрочен 
план и така малко по малко, ако е необходимо да пренасочим част от този 
увеличен ресурс на места, където има нужда и респективно да ограничим 
финансирането на места, където те не се използват ефективно. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Аз мисля, че този дебат ще го отворим при следващите точки, когато 

приемаме отчет за изпълнението на бюджета за 2014 г., предложение за 
актуализация на бюджет 2015 г. и предстои коментар тогава, когато 
обсъждаме Социалната програма за 2016 г. Могат да се изговорят тези 
неща и да се направят предложения. Така че аз предлагам да преминем към 
следващите точки, вече същинския дневен ред, да разгледаме една по една 
тези точки и там да се направят съответните предложения. Да, това, което 
казахте е абсолютно резонно. 
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ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Разглеждане на писмо от Тодор Балабанов, председател на 

Общински съвет – Варна с рег. № РД15015658ВН-001ВН/04.12.2015 г., 
относно годишен отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за 
средства от Европейския съюз за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. 

На всички вас е предоставен анализ на отчета за изпълнение на 
бюджета към 31.12.2014 г. по пера, по дейности, по услуги. Аз бих искала с 
няколко думи да обобщи администрацията този анализ и след това вие ще 
имате възможност за въпроси и дебати. 

 
/Любомира Комитска прави разяснения и представя отчета на 

бюджета на Община Варна за 2014 г./ 
 
Лидия МАРИНОВА 
Колеги, аз съм абсолютно съгласна, че трябва да има изключително 

строг контрол, както на дейността която се извършва в социалните 
центрове, така и на средствата които се разходват. Това става разбира се, с 
проверки ежедневни от страна на администрацията, които са текущи; 
проверки по сигнали, но аз призовавам – имате раздадени в табличен вид 
социалните центрове, които работят на територията на Община Варна, там 
са упоменати и адресите. За да знаете вие какво обсъждаме, какво 
гласуваме, какво контролираме. Нека всеки един от вас да намери време 
поне някои от социалните центрове да посети, а не автоматично да се 
вземат решения и да има свое мнение, и да дава предложения, ако има 
нужда от такива. Мисля, да подновя практиката, която имахме в предната 
комисия – по възможност да правим и изнесени комисии в различни 
социални центрове, за да могат съветниците на место да се запознаят с 
дейността и периодично можем да приемем да поканваме ръководители на 
социални центрове да запознаят комисията с работата на съответния 
център и да могат да отговарят на ваши въпроси. Мисля, че така ние ще 
имаме по-добър поглед и ще осъществяваме един добър контрол. 

 
Любомира КОМИТСКА 
Когато става въпрос за контрол и за качество на грижа не трябва да 

забравяме, че освен общинската администрация тук вече се намесва и 
Държавна агенция за закрила на детето и Инспектората към агенцията за 
социално подпомагане. 

 
Веселин АНГЕЛОВ 
Аз се интересувах има ли измерител – основния въпрос е къде да се 

дадат парите, където ползата ще бъде наистина на лице. Има ли измерител 
за тази полза? 
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Лидия МАРИНОВА 
Колега, има държавни стандарти по които се отпускат средства за 

всеки един потребител. Ние там не можем да се месим – това се определя 
от Агенция социално подпомагане и Министерството на труда и 
социалната политика. 

Предлагам, който е съгласен да приемем така предложения отчет за 
2014 г. с положително становище до ПК „Финанси и бюджет“, моля да 
гласува. 

 
1. ПК „Социални дейности и жилищна политика“ приема отчет за 

изпълнението на бюджета на Община Варна за 2014 г. и реши да изпрати 
положително становище до Станислав Иванов, председател на ПК 
„Финанси и бюджет“, писмо от Тодор Балабанов, председател на 
Общински съвет – Варна с рег. № РД15015658ВН-001ВН/04.12.2015 г., 
относно годишен отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за 
средства от Европейския съюз за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. 

      
Гласуване: за – 11; против – 0; въздържали се – 0, 
Приема се. 
 

ТОЧКА ВТОРА от дневния ред. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Разглеждане на писмо от Тодор Балабанов, председател на 

Общински съвет – Варна с рег. № РД15029805ВН-001ВН/04.12.2015 г., 
относно актуализация на бюджета на Община Варна за 2015 г. 

 
/Любомира Комитска прави разяснения и представя актуализация 

на бюджета на Община Варна за 2015 г./ 
 
Лидия МАРИНОВА 
Аз смея да твърдя, че Община Варна е ако не единствена, то една от 

много малкото, които дават пари за дофинансиране и за финансиране на 
местни услуги. 

Колеги, ако сте съгласни да приемем актуализацията и да изпратим 
положително становище по ПК „Финанси и бюджет“, моля да гласувате. 

 
2. ПК „Социални дейности и жилищна политика“ приема 

актуализация на бюджета на Община Варна за 2015 г. и реши да изпрати 
положително становище до Станислав Иванов, председател на ПК 
„Финанси и бюджет“, писмо от Тодор Балабанов, председател на 
Общински съвет – Варна с рег. № РД15029805ВН-001ВН/04.12.2015 г., 
относно актуализация на бюджета на Община Варна за 2015 г. 

      
Гласуване: за – 11; против – 0; въздържали се – 0, 
Приема се. 
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ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Т. 3. Разглеждане на предложение от Иван Портних, кмет на Община 

Варна с изх. № РД15020886ВН-001ВН/08.09.2015 г., относно отпускане на 
персонална пенсия на дете. 

3.1. разглеждане на предложение от Иван Портних, кмет на Община 
Варна с рег. № РД15027134ВН-001ВН/08.12.2015 г., относно отпускане на 
персонална пенсия на дете. 

3.2. разглеждане на предложение от Иван Портних, кмет на Община 
Варна с рег. № РД15028847ВН-001ВН/08.12.2015 г., относно отпускане на 
персонална пенсия на дете. 

3.3. разглеждане на предложение от Иван Портних, кмет на Община 
Варна с рег. № РД15028858ВН-001ВН/08.12.2015 г., относно отпускане на 
персонална пенсия на дете. 

Тъй като и четирите персонални пенсии са едно основание, 
предлагам да ги гласуваме анблок. Който е съгласен, моля да гласува. 

 
Гласуване: за – 11; против – 0; въздържали се – 0, 
Приема се. 
 
Изчитам решенията – който е съгласен, моля да гласува. 
 
3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от КСО и 

чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и във 
връзка с предложение от кмета на Община Варна с изх. № РД15020886ВН-
001ВН/08.09.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на 
предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на 
детето Ивелина Ивайлова Китанова от град Варна. 

 
Гласуване: за - 11, против - 0, въздържали се - 0; 
Приема се. 
 
4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от КСО и 

чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и във 
връзка с предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД15027134ВН-
001ВН/08.12.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на 
предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на 
децата Анифе Салимова Хюсеинова и Хюсеин Салимов Хюсеинов от 
град Варна. 

 
Гласуване: за - 11, против - 0, въздържали се - 0; 
Приема се. 
 
5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от КСО и 

чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и във 
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връзка с предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД15028847ВН-
001ВН/08.12.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на 
предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на 
детето Емилия Бориславова Асенова от град Варна. 

 
Гласуване: за - 11, против - 0, въздържали се - 0; 
Приема се. 
 
6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от КСО и 

чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и във 
връзка с предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД15028858ВН-
001ВН/08.12.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на 
предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на 
детето Златка Андонова Демирева от град Варна. 

 
Гласуване: за - 11, против - 0, въздържали се - 0; 
Приема се. 
 
 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Т. 4. Разглеждане на предложение от Иван Портних, кмет на Община 

Варна с рег. № РД15030071ВН/08.12.2015 г., относно отпускане на 
еднократни финансови помощи за задоволяване на комунално – битови 
потребности. 

4.1. разглеждане на предложение от Иван Портних, кмет на Община 
Варна с рег. № РД15030070ВН/08.12.2015 г., , относно отпускане на 
еднократни финансови помощи за задоволяване на комунално – битови 
потребности.  

Имате протоколите. Аз имам един въпрос – не е ли удачно да 
добавим в предложението да е с предварително изпълнение, за да може да 
се изплатят тази година. 

 
Янко СТАНЕВ 
То е резонно, въпросът е дали има пари. Но е така или иначе е хубаво 

да го гласуваме. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Аз имам още едно предложение – тъй като са двата списъка на едно 

основание да ги гласуваме анблок. Който е съгласен да гласуваме двата 
протокола анблок, моля да гласува. 

 
Гласуване: за - 11, против - 0, въздържали се - 0; 
Приема се. 
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Христо АТАНАСОВ 
Съгласен съм, но искам някой от администрацията да каже какви са 

критериите. На някои е написано ТЕЛК, но го няма самия ТЕЛК. Искам 
малко повече подробности. 

 
Любомира КОМИТСКА 
Цялата документация се намира горе на 13-я етаж. В единия 

протокол са само лица пострадали от наводнението в Аспарухово, беше 
решено на всяко пострадало семейство да се отпуснат по 300 лв. и заради 
това са такива сумите. 

  
Лидия МАРИНОВА 
Изчитам предложенията за решения – който е съгласен, моля да 

гласува. 
 
7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 

от ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 1958-
3/39/04.02.2015 г. и на база социален доклад по чл. 27 ППЗСП и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД15030071ВН/08.12.2015 г. и рег. № 15030070ВН/08.12.2015 г., 
Общински съвет – Варна отпуска еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жизнени и комунално – битови потребности на 
лицата, посочени в приложение към настоящото решение. 

7-1. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Варна  
допуска предварително изпълнение на решението, тъй като от 
закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно 
поправима вреда. 

 
Гласуване: за - 11, против - 0, въздържали се - 0; 
Приема се. 
 
 
8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 1958-
3/39/04.02.2015 г. и на база социален доклад по чл. 27 ППЗСП и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД15030070ВН/08.12.2015 г., Общински съвет – Варна не отпуска 
еднократна финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и 
комунално – битови потребности на Василка Иванова Петрова – Ницова, 
искане с вх. № РД15021935ВН/03.09.2015 г. 

 
Гласуване: за - 11, против - 0, въздържали се - 0; 
Приема се. 
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ТОЧКА ПЕТА от дневния ред. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Т. 5. Разни – тук повечето неща аз ще ги изкоментирам и за 

информация, и ще бъдат препратени по компетентност казуси, по които 
ние не можем в момента да вземем решение. 

 
Т. 5.1. разглеждане на писмо от Павлина Павлова, гражданка с № 

ОС15000936ВН/20.10.2015 г., относно молба за финансова помощ. 
Комисията не може да вземе решение за отпускане на финансова 

помощ, затова предлагам да го изпратим до администрацията, до дирекция 
„Социални дейности и жилищна политика“ – да реагира по компетентност. 
Който е съгласен, моля да гласува. 

 
9. ПК „Социални дейности и жилищна политика“ реши да изпрати с 

писмо за действия по компетентност до Любомира Комитска, директор на 
дирекция „Социални дейности и жилищна политика“, писмо от Павлина 
Павлова, гражданка с № ОС15000936ВН/20.10.2015 г., относно молба за 
финансова помощ. 

      
Гласуване: за – 11; против – 0; въздържали се – 0, 
Приема се. 
 
 
Т. 5.2. разглеждане на писмо от Пенка Стоянова, председател на 

сдружение „Гаврош“ с № Д12001169ВН-066ВН/24.09.2015 г., относно 
занижен стандарт за издръжка на държавно делегирана дейност „Приют“. 

Ние не сме тези, които можем да определяме държавно делегирания 
стандарт, това го определя Агенция социално подпомагане и 
Министерството на социалната политика. Единственото, което можем да 
направим по писмото е да го препратим до дирекция „Социални дейности“ 
– да отговорят на „Гаврош“, че не е в компетенциите на общината да 
променя стандартите по държавно делегирани дейности. 

 
10. ПК „Социални дейности и жилищна политика“ реши да изпрати с 

писмо за действия по компетентност до Любомира Комитска, директор на 
дирекция „Социални дейности и жилищна политика“, писмо от Пенка 
Стоянова, председател на сдружение „Гаврош“ с № Д12001169ВН-
066ВН/24.09.2015 г., относно занижен стандарт за издръжка на държавно 
делегирана дейност „Приют“. 

 
 
Т. 5.3. разглеждане на предложение от Христо Христов, кмет на 

район „Младост“ с № ОСИСД13001133МЛ-001ВН/23.02.2015 г., относно 
опрощаване на задълженията на Мая Ангелова Кънева, наемател на 
общинско жилище. 
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Аз до колкото си спомням беше взето решение да не се дава 
положително становище за опрощаване на наем, само в много 
изключителни случаи, когато има тежък социален проблем и не може в 
някаква рамка на време да се заплати този наем. Тук се касае за едно не 
плащане на наеми от 2009 г. Моето предложение е да върнем едно писмо 
към районната администрация на г-н Христо Христов за един по-добър 
анализ за това какъв е социални статус на това семейство за този период. 
Но и по-нататък предлагам като комисия да обсъдим варианта дали по 
принцип ще даваме становище за опрощаване или не на наеми, защото 
опрощавайки на един – двама човека години наред неплащане на наем на 
общинско жилище, става тенденция. 

 
Янко СТАНЕВ 
Ние нямаме право да вземаме такова решение, защото нашето 

становище може да бъде до ведомствената комисия да осигури средства за 
плащането на наема. Но след като от 2009 г. не е плащано е малко трудно 
да приемем, че единствената причина е социалния статус. По-скоро е 
несериозно отношение към задълженията. Аз предлагам нашата дирекция 
да си го проверят. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Аз предлагам наистина да напишем едно писмо до администрацията 

да проучи случая, както беше предаден и да решим как ще процедираме 
по-нататък. Който е съгласен, моля да гласува. 

 
11. ПК „Социални дейности и жилищна политика“ реши да изпрати с 

писмо до Любомира Комитска, директор на дирекция „Социални дейности 
и жилищна политика“, предложение от Христо Христов, кмет на район 
„Младост“ с № ОСИСД13001133МЛ-001ВН/23.02.2015 г., относно 
опрощаване на задълженията на Мая Ангелова Кънева, наемател на 
общинско жилище - за окомплектоване на преписката постъпила в 
Общински съвет – Варна, като същата следва да съдържа пълна 
информация за отпуснатите финансови средства на лицето, ведно със 
становище касаещо целесъобразността и необходимостта от вземане на 
решение за опрощаване на задълженията. 

    
Гласуване: за – 11; против – 0; въздържали се – 0, 
Приема се. 
 
 
Т. 5.4. разглеждане на писмо от Красимир Коцев, председател на 

Съюз на инвалидите в България с № РД14010024ВН-006ВН/17.08.2015 г., 
относно договор за учредено безвъзмездно право на ползване върху 
помещение в ж.к. „Чайка“, бл. 67; 

Т. 5.4.1. разглеждане на заявление от ръководството на Дружество на 
инвалидите – Варна с № ОС15000874ВН/17.06.2015 г., относно 
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възстановяване на право на ползване и стопанисване на Клубната база, 
находяща се в ж.к. „Чайка“, бл. 67. 

По принцип комисията не може да вземе решение дали да дадем 
едно помещение за ползване от дадена Неправителствена организация, но 
тъй като съм запозната с казуса – той е отдавна. ПК „Собственост и 
стопанство“ вече е намерила друго помещение, което ремонтира и ще 
предостави на дружеството „Бриз“ това помещение, но в момента вървят 
процедури по този въпрос. Предлагам да изпратим писмо до дирекция 
„Социални дейности“ и до дирекция „Собственост и стопанство“, да бъде 
разгледан и окончателно решен този казус. 

Ще я пренасочим към дирекция „ОСИД“ и към ПК „Собственост и 
стопанство“. 

 
12. ПК „Социални дейности и жилищна политика“ реши да изпрати с 

писмо за действия по компетентност до Петко Бойновски, директор на 
дирекция „ОСИСД“ и до Юлияна Боева, председател на ПК „Собственост 
и стопанство“, писмо от Красимир Коцев, председател на Съюз на 
инвалидите в България с № РД14010024ВН-006ВН/17.08.2015 г., относно 
договор за учредено безвъзмездно право на ползване върху помещение в 
ж.к. „Чайка“, бл. 67 и заявление от ръководството на Дружество на 
инвалидите – Варна с № ОС15000874ВН/17.06.2015 г., относно 
възстановяване на право на ползване и стопанисване на Клубната база, 
находяща се в ж.к. „Чайка“, бл. 67. 

 
 
Т. 5.5. разглеждане на заявление от А. Тимофеева, управител на 

Център за рехабилитация и социални контакти на деца и лица със зрителни 
увреждания с № Д12001296ВН-040ВН/04.06.2015 г. , относно включване 
на услуга ЦСРИ за деца с множество увреждания в проектобюджета за 
2016 г. с капацитет 40 потребители. 

Мисля, че тук трябва отново да сезираме дирекция „Социални 
дейности“ при обсъждане на бюджета за следващата година и съставяне на 
социалната програма да прецени по компетентност включването на тази 
услуга в новия бюджет. 

 
13. ПК „Социални дейности и жилищна политика“ реши да изпрати с 

писмо за действия по компетентност и за изготвяне на предложение до 
Любомира Комитска, директор на дирекция „Социални дейности и 
жилищна политика“, заявление от А. Тимофеева, управител на Център за 
рехабилитация и социални контакти на деца и лица със зрителни 
увреждания с № Д12001296ВН-040ВН/04.06.2015 г. , относно включване 
на услуга ЦСРИ за деца с множество увреждания в проектобюджета за 
2016 г. с капацитет 40 потребители. 

 
Гласуване: за – 11; против – 0; въздържали се – 0, 
Приема се. 



14 
 

Т. 5.6. разглеждане на писмо от Гинка Чавдарова, изпълнителен 
директор на Национално сдружение на общините с № 
ОС15001052ВН/17.11.2015 г., относно информация за отпуснати 
персонални пенсии по предложения на Общински съвет - Варна. 

Това писмо е за информация. 
 
Колеги, ако няма някакви коментари, да смятаме, че сме изчерпали 

дневния ред. Благодаря на всички. 
 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито от 

председателя на постоянната комисия. 
 
Начало на заседанието – 11:00 часа. 
Край на заседанието – 12:15 часа. 
 

 
 
        ПРЕДСЕДАТЕЛ                                            ПРОТОКОЛИРАЛ  
 
    _______________________                                               _________________________ 
 
  /ЛИДИЯ МАРИНОВА/                                         /А. МЕТОДИЕВА/   
 


