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ПРОТОКОЛ 
 

№ 2 
 
Днес 18.01.2016 г. от 09:30 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; Таня Василева – началник отдел „Социални 
услуги и проекти“; Луиза Каспарян – началник отдел „Социални дейности 
и жилищна политика“; Тодор Балабанов – Председател на Общински съвет 
– Варна; Станислав Иванов – Председател на ПК „Финанси и бюджет“; 
Мартин Андонов – общински съветник. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Колеги, ще ви зачета дневния ред с някои допълнения: 
 
1. Отчет за изпълнение на Социална програма на Община Варна за 

2015 г. – тук искам предварително да вметна, че възможния отчет, който 
можем да разгледаме е за деветмесечието, тъй като за последното 
тримесечие по-късно се дава отчета. И самият отчет за 2015 г. се приема в 
рамките на 2016 г. по закон. 

 
2. Разглеждане на писмо от Иван Портних, кмет на Община Варна с 

рег. № РД16000491ВН/11.01.2016 г., относно обсъждане на проектобюджет 
за 2016 г. и приемане на бюджета на Община Варна за 2016 г. 

2.1. разглеждане на писмо от Жанета Георгиева, председател на 
Агенция за социално развитие „Вижън“ с рег. № Д14000425ВН-
025ВН/07.01.2016 г., относно увеличаване на средствата на социална 
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услуга „Социални асистенти за деца със специални образователни 
потребности“ в проектобюджета на Община Варна за 20016 г. 

 
Нова т. 3. Разглеждане на предложение от Иван Портних, кмет на 

Община Варна с рег. № РД16000887ВН/14.01.2016 г., относно 
кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и 
насърчаване на социалното включване“. 

 
Нова т. 4. Разглеждане на предложение от Иван Портних, кмет на 

Община Варна с рег. № РД15031108ВН-001ВН/14.01.2016 г. и рег. № 
РД15031282ВН-001ВН/14.01.2016 г., относно отпускане на персонални 
пенсии на деца. 

 
Аз предлагам да включим и т. 5. Разни. 
 
Имате думата за предложения към дневния ред. 
 
Янко СТАНЕВ 
Писмото от Жанета, от „Вижън“, има ли нещо и от 

администрацията?  
 
Лидия МАРИНОВА 
Да, там има мнение на общинската администрация, те ще ни обяснят. 
 
Янко СТАНЕВ 
Има ли предложение от компетентно лице, което има право да вкарва 

точки в дневния ред. Някой съветник ли го вкарва, кмета ли, 
администрацията ли? Кой го вкарва. 

 
Станислав ИВАНОВ 
И няма проект за решение. 
 
Янко СТАНЕВ 
Аз предлагам да бъде изпратено до администрацията и 

администрацията и администрацията да ни върне становище с 
изчисленията които ни трябват и всички неща. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Всички изчисления са направени от администрацията и ще бъдат 

обсъдени в бюджета. Но писмото, като писмо, като предложение не е 
минало през администрацията. 

Който е съгласен с предложението на г-н Станев, моля да гласува. 
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1. ПК „Социални дейности и жилищна политика“ реши да изпрати до 
Любомира Комитска, директор на дирекция „Социални дейности“, писмо 
от  Жанета Георгиева, председател на Агенция за социално развитие 
„Вижън“ с рег. № Д14000425ВН-025ВН/07.01.2016 г., относно искане за 
увеличаване на средствата на социална услуга „Социални асистенти за 
деца със специални образователни потребности“ в проектобюджета на 
Община Варна за 2016 г., като следва да ни предостави писмено становище 
по гореописаното искане. 

 
Гласуване: за – 10; против – 0; въздържали се – 0, 
Приема се. 
 
Други предложения към дневния ред? 
 
  

ДНЕВЕН РЕД: 
 
1. Отчет за изпълнение на Социална програма на Община Варна за 

2015 г. 
 
2. Разглеждане на писмо от Иван Портних, кмет на Община Варна с 

рег. № РД16000491ВН/11.01.2016 г., относно обсъждане на проектобюджет 
за 2016 г. и приемане на бюджета на Община Варна за 2016 г. 

2.1. разглеждане на писмо от Жанета Георгиева, председател на 
Агенция за социално развитие „Вижън“ с рег. № Д14000425ВН-
025ВН/07.01.2016 г., относно увеличаване на средствата на социална 
услуга „Социални асистенти за деца със специални образователни 
потребности“ в проектобюджета на Община Варна за 20016 г. 

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

Варна с рег. № РД16000887ВН/14.01.2016 г., относно кандидатстване по 
процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., 
Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
включване“. 

4. Разглеждане на предложение от Иван Портних, кмет на Община 
Варна с рег. № РД15031108ВН-001ВН/14.01.2016 г. и рег. № 
РД15031282ВН-001ВН/14.01.2016 г., относно отпускане на персонални 
пенсии на деца. 

 
5. Разни. 
 

Докл.: д-р Лидия Маринова –  
председател на ПК „СДЖП” 
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Председателят на постоянната комисия подложи на гласуване 
дневния ред с така направените промени.   

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

ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Отчет за изпълнение на Социална програма на Община Варна за 

2015 г. 
Давам думата на администрацията, на г-жа Таня Василева – 

временно изпълняващ директор дирекция. Заповядайте. 
 
/Таня Василева представя отчета на Социалната програма на 

Община Варна за деветмесечието на 2015 г./ 
 
Лидия МАРИНОВА 
Колеги, този отчет го направихме просто за информация какво се 

извършва, за да ни е по-лесно да обсъдим какво залагаме за 2016 г. Ние 
решение по тази точка няма да взимаме. Но някой има ли въпроси? 

 
Янко СТАНЕВ 
Може лесно да се направи извода, че миналогодишния бюджет така, 

както е приет ще бъде изпълнен. Всичко, което е видно от този отчет ни 
дава основание по-нататък в самия бюджет, когато го гледаме да видим, че 
изпълнението на Социалната програма предишната година освен в 
социален план, който е известен на общественото и във финансов план е 
гарантирано. Т.е. имаме една стабилна устойчивост на финансите по 
отношение на цялостната социална политика на общината.  

  
Лидия МАРИНОВА 
Благодаря. Други мнения и въпроси. Ако няма, да преминем към 

втора точка. 
 
 

ТОЧКА ВТОРА от дневния ред. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Разглеждане на писмо от Иван Портних, кмет на Община Варна с 

рег. № РД16000491ВН/11.01.2016 г., относно обсъждане на проектобюджет 
за 2016 г. и приемане на бюджета на Община Варна за 2016 г. 

Пак давам думата на администрацията накратко да ни запознае с 
основните акценти и след това ще имаме дискусия по въпроса. 
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/Таня Василева представа проектобюджета на Община Варна за 
2016 г., в частта на функция „Социални дейности“./ 

 
Лидия МАРИНОВА 
Относно предложението на „Вижън“, писмото им всъщност касае 

увеличаване на минималната работна заплата с 40 лв. от първи януари – от 
380 на 420. Миналата година са заложени 669 хил., а тази година са 720 
хил. заложени точно във връзка с това да се покрият нуждите за 
увеличение на заплатите. Тъй като се постави въпроса, че те наистина 
трябва да дадат своя разчет, а те са предложили една сума общо 740 хил. 
Ако след разговори с администрацията разчетите, които направят 
всъщност се побират в тези 720 хил. няма смисъл да събирам нарочно 
комисията. 

 
Янко СТАНЕВ 
Ще ни кажете ли до къде стигна проекта за личните асистенти? 
 
/Таня Василева дава подробна информация за развитието и начина 

на осъществяване на проекта./ 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Искам при анализиране на дейността на „Вижън“ да се отчете факта, 

че Агенция за социално развитие „Вижън“ получава и по държавно 
делегирани бюджети още две суми по 78 хил. лв. Аз мисля, че подробно 
трябва да се анализира дейността на агенция „Вижън“. Техния отчет 
представлява един лист, на който има написани имена и отсреща подписи. 
При анализ на хората, които са ангажирани с тази дейност от 
декларираните 120 се оказва, че оперират около 90 човека, което всъщност 
налага две, три и повече деца да бъдат обслужван от един социален 
работник. Моля при актуализирането на техния бюджет да бъде поискана 
една справка от Националния изчислителен институт за броя на лицата на 
трудови договори, техните длъжности и респективно това, което те 
получават като възнаграждение. 

По отношение на разходите, които са за дейности предоставени от 
Община Варна – моля да приемем бюджета за Социални дейности като 
макро рамка, което означава да приемем сумата, но да вземем изрично 
решение, в което да отбележим, че за дейностите, които се финансират или 
дофинансира от общината ние ще си запазим правото след дълбок и 
спокоен анализ на всички дейности финансирани от Община Варна да 
направим вътрешно разместване по пера. 

Ако не е възможно ще трябва да преминем към разговори по 
същество, което мисля, че ще ни отнеме около една седмица. 
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Янко СТАНЕВ 
Бюджета се приема така, както е предложен. Според мен бюджета се 

приема изцяло, той не се приема само в макро рамката, това е по Закона за 
публичните финанси. Дейността на различните видове центрове може да 
бъде разгледана, както и дейността на другите услуги, защото ние по този 
начин ще си направим реклама. Храним достатъчно хора във Варна с този 
социален бюджет. Смея да твърдя, че това е уникална Социална програма 
и всички в България преписаха от нея. А сега още повече я разширяваме. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Във връзка с това, което и двамата колеги казаха – да, аз нямам нищо 

против ние да вземем решение да направим поетапно проверки и анализи 
на всяка една услуга, дори на държавно делегираните. Затова бях 
предложила още на първата комисия да правим изнесени комисии във 
възлови социални услуги, за да видим как вървят нещата.  

 
Янко СТАНЕВ 
Въобще не съм съгласен, че Социалната програма на Община Варна 

трябва да се преразгледа и трябва да се прави някаква нова концепция. 
Социалната ни програма е със стратегия и с перспектива, тя е част от 
общия план за развитието на Община Варна. Не съм съгласен да се 
критикува Социалната програма – части и елементи от нея, да. Аз ще 
гласувам „за“ приемането на бюджета, ще гласувам да го приемем така, 
както е по закона и ще го подкрепя нацяло. В повечето центрове обслужват 
повече хора, от колкото реално могат, защото не могат да връщат. В 
повечето центрове никой не реве за пари, защото самите те знаят, че ние 
нямаме достатъчно ресурси. И те са в композиция вързани с цялостната 
социална мрежа, която сме изградили.  

 
Григор ГРИГОРОВ 
Аз предлагам предложението на д-р Маринова да го подложим на 

гласуване – предложението да направим анализ на дейностите, които се 
извършват от Община Варна в социалните дейности и резултатите от тях. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Моето предложение е с цел да придобием реална представа за 

мащаба на тази социална програма и къде може да се подобри. Аз също 
мога да потвърдя, че много от социалните центрове, които работят имат 
листа от чакащи, хората въпреки малкото финансиране работят извън 
капацитета си с много пъти отгоре. Аз заставам зад социалната програма, 
защото мисля, че тя е на много високо ниво. 

 
Григор ГРИГОРОВ 
Аз искам да дискутираме някои теми, щом ще влизаме по същество в 

разговора. Прави впечатление, че някои дейности, които са делегирани на 
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външни доставчици, като например Сдружение „Гаврош“ – извършва 
следните дейности: първо, управлява два общински имота, два 
апартамента във „Владиславово“ и във „Възраждане“. Едното е 
наблюдавано жилище с делегиран бюджет 21 640 лв. И още едно жилище, 
което беше във „Владиславово“ .. Да, и двете са във „Възраждане“ – за 29 
776 лв. делегиран бюджет. Другите две дейности се изпълняват на ул. 
„Войнишка“ в една стара сграда, която е собственост на Завод „Дружба“, 
за която общината заплаща 79 хил. лв. наем. Отделно от това по 
делегирани бюджети от двете дейности приют за 15 деца и център за 
работа с деца на улицата – 20, тази организация получава в единия случай 
139 хил. лв., а в другия още 38 хил. лв. Всичките тези дейности се 
изпълняват от около пет – шест човека. Защо едни общински жилища се 
предоставят за тези услуги от външни сдружения и фондации, при 
положение че подобни или сходни дейности се упражняват от дирекция 
„Социални грижи“? При положение, че това сдружение „Гаврош“ е 
толкова добре финансирано защо се налага да плаща общината 73 хил. лв. 
наем на едно частно дружество? Аз съм категорично против това.  

По отношение на „Вижън“ ви казах моите забележки. Въобще трябва 
да направим много сериозен анализ на всички помещения предоставени за 
дейностите на тези посредници, които предоставят социални услуги в 
Община Варна. 

При посещението ми в бизнес център „Шанс за хора с увреждания“ – 
това е едно помещение, което е доста добре отремонтирано, най-вероятно 
от Община Варна, собственост е на Община Варна и личното ми 
наблюдение е, че там абсолютно нищо не се случва. Но за сметка на това 
Община Варна предоставя 102 хил. лв. Най-вероятно има договор, с който 
се възлага тази дейност, договора не може да бъде прекратяван и т.н. Но 
трябва да се намери механизъм, по който ние да можем да прекратяваме 
тези договори. 

Дом за стари хора „Гергана“ и дома за възрастни хора с увреждания 
– в перото за придобиване на ДМА-та са предвидени 10 хил. лв. за 
сушилна и 40 200 за кухненско оборудване, при положение, че 
оборудването миналата година е изцяло подновено. Аз считам, че е по-
добре тези средства да се насочат към спешни ремонти. 

На адреса „Петко Стайнов“ № 7 се помещават няколко социални 
заведения – едното е СУПЦ. В това училище към момента има 77 деца, 
които живеят в едно общежитие в не особено добри условия. Всичко се 
случва в една сграда с разгъната площ около шест декара. В тези шест 
декара се използват само първите два етажа, като разходите за отопление 
са за цялата сграда – всичко вътре, и петте етажа, дори и трите които не се 
използват също се отопляват, като аргумента е, че примерно от 
„Инвестиционна политика“ трябвало да им дадат кранове, с които да могат 
да спират притока на топла вода нагоре и т.н. Ние за пребиваването на 77 
граждани на Република България, защото болшинството от тях не са от 
Община Варна, даваме 176 409 лв. от общинския бюджет. И на всичко това 
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ние трябва да направим пожароизвестителна система. За мен дейността на 
това СУПЦ е изключителна неефективна, тя е формална и там трябва да се 
вземат много сериозни мерки. Там се помещава и приюта на Енчев, там са 
още две социални заведения, в другата част на общежитието – тези три 
социални заведения имат отделни администрации и не се случва нищо, за 
да намалят заедно разходите. 

 
Янко СТАНЕВ 
Обеден съм, че бюджета няма допуснати финансови неудачи. 

Предлагам процедурно да гласуваме проекта за бюджета. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Да пристъпим към гласуване на бюджета – приемаме го и изпращаме 

положително становище към ПК „Финанси и бюджет“. Който е съгласен, 
моля да гласува.   

 
2. ПК „Социални дейности и жилищна политика“ приема 

проектобюджета на Община Варна за 2016 г. и изпраща положително 
становище до Станислав Иванов, председател на ПК „Финанси и бюджет“, 
писмо от Иван Портних, кмет на Община Варна с рег. № 
РД16000491ВН/11.01.2016 г., относно обсъждане на проектобюджет за 
2016 г. и приемане на бюджета на Община Варна за 2016 г., функция 
„Социални дейности“. 

      
Гласуване: за – 9; против – 1; въздържали се – 1, 
Приема се. 
 
Т. 2.1. разглеждане на писмо от Жанета Георгиева, председател на 

Агенция за социално развитие „Вижън“ с рег. № Д14000425ВН-
025ВН/07.01.2016 г., относно увеличаване на средствата на социална 
услуга „Социални асистенти за деца със специални образователни 
потребности“ в проектобюджета на Община Варна за 20016 г. 

По тази точка взехме решение още в началото да я препратим на 
администрацията, като искаме становище от тях. 

 
 

ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Разглеждане на предложение от Иван Портних, кмет на Община 

Варна с рег. № РД16000887ВН/14.01.2016 г., относно кандидатстване по 
процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., 
Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
включване“. 
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С две думи първоначалната идея на управляващия орган беше да 
мине на финансиране на общината, но се взе решение с оглед 
необходимостта на тази услуга да продължи да се финансира по проект, но 
ние трябва да имаме решение, че приемаме това предложение. Който е 
съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува. 

 
3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от 

Закона за социално подпомагане и чл. 36, ал. 5 от Правилника за прилагане 
на Закона за социално подпомагане, и по предложение от Иван Портних, 
кмет на Община Варна с рег. № РД16000887ВН/14.01.2016 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие за кандидатстване по Процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОЗ001-2.004 
„Услуги за ранно детско развитие“, Приоритетна ос 2: „Намаляване на 
бедността и насърчаване на социалното включване“, инвестиционен 
приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна 
цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални 
услуги от общ интерес“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014 – 2020 г. 

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

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

Варна с рег. № РД15031108ВН-001ВН/14.01.2016 г. и рег. № 
РД15031282ВН-001ВН/14.01.2016 г., относно отпускане на персонални 
пенсии на деца. 

Предлагам да ги гласуваме заедно. Който е „за“, моля да гласува. 
 
4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от 

Кодекса за социално осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за 
пенсиите и осигурителния стаж, и по предложение от Иван Портних, кмет 
на Община Варна с рег. № РД15031108ВН-001ВН/14.01.2016 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски 
съвет за отпускане на персонална пенсия на детето Карла Николаева 
Славова 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 

Кодекса за социално осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за 
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пенсиите и осигурителния стаж, и по предложение от Иван Портних, кмет 
на Община Варна с рег. № РД15031282ВН-001ВН/14.01.2016 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски 
съвет за отпускане на персонална пенсия на детето Максима Максим 
Максимова от град Варна. 

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

ТОЧКА ПЕТА от дневния ред. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Т. 5. Разни. 
Колеги, тук искам само да кажа, че е пристигнало едно писмо – то ви 

беше раздадено, от Асоциация „Човешки права – стъпка по стъпка“, но тъй 
като не е направено официално предложение от администрацията към 
общинския съвет предлагам да го насочим  към дирекция „Социални 
дейности“ заедно със социалния център да обсъдят тази мобилна услуга, да 
се види разчета като финанси и да бъде внесено като допълнително 
предложение по-нататък или към малкия проект или за актуализация на 
бюджета. Някакви възражения? Няма. 

Благодаря ви колеги. 
 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито от 

председателя на постоянната комисия. 
 
Начало на заседанието – 09:30 часа. 
Край на заседанието – 11:00 часа. 
 
 
 

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


