
1 
 

ПРОТОКОЛ 
 

№ 3 
 
Днес 29.02.2016 г. от 15:30 ч. се проведе заседание на ПК „Социални 

дейности и жилищна политика“ в Център за хора с множество увреждания 
„Слънчевата къща“, в кв. „Чайка“, бл. 67. 

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

жилищна политика“ 
Валентин Станев 
Веселин Ангелов 
Калина Пеева 
Милена Георгиева 
Милена Димова 
Неджиб Неджибов 
Пейчо Бюлбюлев 
Сали Исеин 
 
От заседанието отсъства Григор Григоров; Ивайло Бояджиев и Янко 

Станев. 
 
Присъстват още: адв. Петър Стамов - адвокат довереник към Общински 

съвет – Варна; Любомира Комитска – директор на дирекция „Социални 
дейности“; Луиза Каспарян – началник отдел „Социални дейности и 
жилищна политика“; Обретен Михов – председател на Дружество на хора с 
увреждания „Бриз“; Методи Андонов – председател на Съюз на слепите в 
България – РСО Варна; Радко Радев – председател на Дружество на 
инвалидите – Варна; Мария Чанкова; Бончо Бонев – от Регионален съюз на 
слепите; Галя Койчева – председател на семеен център „Мария“; Диана 
Маркова – управител на „Слънчевата къща“. 

  
Лидия МАРИНОВА 
Колеги, всички имате дневния ред. Някой има ли предложение към 

него? Няма. Който е съгласен това е дневния ред на днешното заседание, 
моля да гласува. 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет 

за отпускане на персонална пенсия на деца. 
 
2. Разглеждане на предложение от Мариана Николова, управител на 

Фондация „Вяра Надежда Любов“ с рег. № РД16003373ВН/11.02.2016 г., 
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относно необходимост от финансиране за периода месец май – месец 
септември 2016 г. за храна на 200 човека. 

 
3. Разглеждане на писмо от Елка Кръстева, председател на УС 

Асоциация „Човешки права – стъпка по стъпка“ с рег. № 
РД15030092ВН/09.12.2015 г., относно предложение за включване в Социална 
програма на Община Варна за 2016 г. разкриване на Мобилен център за 
работа с деца и семейства в риск. 

3.1. Разглеждане на писмо от Любомира Комитска, директор на 
дирекция „Социални дейности“ с рег. № РД15030092ВН-001ВН/14.01.2016 г., 
относно информация и становище по постъпило предложение от асоциация 
„Човешки права – стъпка по стъпка“ за разкриване на мобилен център за 
работа с деца и семейства в риск, с капацитет 25 места. 

 
4. Разглеждане на докладна записка от Пламен Петров, директор на 

СУПЦ „Анастасия д-р Железкова“ – Варна с рег. № 
РД15030675ВН/16.12.2015 г., относно необходимост от дофинансиране за 
2016 г. 

 
5. Разглеждане на заявление от д-р Р. Радев, председател на Дружество 

на инвалидите – Варна с рег. № ОС15001153ВН/14.12.2015 г., относно 
предоставяне на 5 карти за целия градски транспорт. 

 
6. Разглеждане на докладна записка от Адриана Григорова, директор на 

дирекция „Социално подпомагане“ – Варна с рег. № 
РД15030860ВН/18.12.2015 г., относно предоставяне на абонаментни карти за 
цялата градска мрежа за нуждите на дирекция „Социално подпомагане“ – 
Варна. 

 
7. Разглеждане на писмо от Методи Андонов, председател на РСО - 

Съюза на слепите в България с рег. № РД15027748ВН/16.11.2015 г., относно 
промяна в Наредба за реда и условията за пътуване на преференциални цени 
в обществения транспорт на Община Варна. 

7.1. Разглеждане на мотиви и предложения за преразглеждане и 
промени в Наредба за реда и условията за пътуване на преференциални цени 
в обществения транспорт с рег. № РД16003579ВН/15.02.2016 г., от Методи 
Андонов – председател на Съюза на слепите в България – РСО Варна; Диан 
Демирев – председател на Съюза на глухите в България – РО Варна; Радко 
Радев – председател на Дружество на инвалидите – Варна; Обретен Михов – 
председател на Дружество на хора с увреждания „Бриз“. 

 
8. Разглеждане на уведомително писмо от д-р Гален Шиваров, 

изпълнителен директор на МБАЛ „Св. Анна – Варна“ АД с рег. № 
ОС15001191ВН/18.12.2015 г., относно разкриване на допълнителни места в 
Приюта за временно настаняване на бездомни и социално слаби. 



3 
 

9. Разглеждане на молба от Живка Куртева Русева – Здравкова, 
гражданка с рег. № ОС16000113ВН/16.02.2016 г., относно отпускане на 
финансова помощ. 

 
10. Разни. 

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

 
Председателят на постоянната комисия подложи на гласуване дневния 

ред.   
 
Гласуване: за – 7; против – 0; въздържали се – 0, 
Приема се. 
 
 

ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за 

отпускане на персонална пенсия на деца. 
Тук трябва да вземем решение за сесия. Имате ли мнения и 

съображения? Няма. Който е съгласен с проекта за решение, моля да гласува. 
 
1. 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. № РД16000710ВН-001ВН/10.02.2016 г., Общински съвет – Варна 
дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане 
на персонална пенсия на децата Теодора Бончева Манова и Петър Бончев 
Манов от град Варна. 

 
Гласуване: за - 7, против - 0, въздържали се - 0; 
Приема се. 

 
 

ТОЧКА ВТОРА от дневния ред. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Разглеждане на предложение от Мариана Николова, управител на 

Фондация „Вяра Надежда Любов“ с рег. № РД16003373ВН/11.02.2016 г., 
относно необходимост от финансиране за периода месец май – месец 
септември 2016 г. за храна на 200 човека. 

 
/Лидия Маринова дава разяснения, относно финансирането на 

услугата, която предоставя Фондация „Вяра Надежда Любов“./ 
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Любомира КОМИТСКА 
В Социалната програма няма заложени средства, но дирекцията дава 

положително становище и напълно подкрепяме тяхната дейност, и това да се 
финансира. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Колеги, имате ли коментари, мнения, предложения? Не виждам. Тази 

преписка трябва да я изпратим с положително становище по ПК „Финанси и 
бюджет“ за взимане на окончателно решение. 

 
2. ПК „Социални дейности и жилищна политика“ реши да изпрати на 

Станислав Иванов, председател на ПК „Финанси и бюджет“ за взимане на 
окончателно решение предложение от Мариана Николова, управител на 
Фондация „Вяра Надежда Любов“ с рег. № РД16003373ВН/11.02.2016 г., 
относно необходимост от финансиране за периода месец май – месец 
септември 2016 г. за храна на 200 човека. 

      
Гласуване: за – 8; против – 0; въздържали се – 0, 
Приема се. 
 
 

ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Т. 3. Разглеждане на писмо от Елка Кръстева, председател на УС 

Асоциация „Човешки права – стъпка по стъпка“ с рег. № 
РД15030092ВН/09.12.2015 г., относно предложение за включване в Социална 
програма на Община Варна за 2016 г. разкриване на Мобилен център за 
работа с деца и семейства в риск. 

Т. 3.1. Разглеждане на писмо от Любомира Комитска, директор на 
дирекция „Социални дейности“ с рег. № РД15030092ВН-001ВН/14.01.2016 г., 
относно информация и становище по постъпило предложение от асоциация 
„Човешки права – стъпка по стъпка“ за разкриване на мобилен център за 
работа с деца и семейства в риск, с капацитет 25 места. 

Според мен тази идея е много добра. 
 
Любомира КОМИТСКА 
Идеята е да се развият персоналните социални услуги, но към момента 

няма финансиране. Подали сме ново проектно предложение. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Колеги, аз ви предлагам да дадем положително становище за 

включване в „Социална програма“ на Община Варна за 2017 г., изпратено до 
ПК „Финанси и бюджет“, разбира се след представяне на финансов разчет. 

Който е съгласен, моля да гласува. 
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 3. ПК „Социални дейности и жилищна политика“ дава положително 
становище и изпраща за взимане на окончателно решение до Станислав 
Иванов, председател на ПК „Финанси и бюджет“, за включване в „Социална 
програма“ на Община Варна за 2017 г., писмо от Елка Кръстева, председател 
на УС Асоциация „Човешки права – стъпка по стъпка“ с рег. № 
РД15030092ВН/09.12.2015 г., относно предложение за включване в Социална 
програма на Община Варна за 2016 г. разкриване на Мобилен център за 
работа с деца и семейства в риск, след като бъде представен финансов разчет 
на дейността. 

  
Гласуване: за - 8, против - 0, въздържали се - 1; 
Приема се. 
 
 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Разглеждане на докладна записка от Пламен Петров, директор на 

СУПЦ „Анастасия д-р Железкова“ – Варна с рег. № 
РД15030675ВН/16.12.2015 г., относно необходимост от дофинансиране за 
2016 г. 

Има заложени средства в „Социална програма“, но те са недостатъчни. 
 
/Любомира Комитска даде информация за финансовото състояние на 

СУПЦ „Анастасия д-р Железкова“ – Варна и за текущия персонал, като 
отговори на поставени въпроси от общински съветници./ 

  
/Луиза Каспарян даде информация за материалната база на СУПЦ 

„Анастасия д-р Железкова“ – Варна, допълнителна информация за 
финансовото състояние, за сключените договори и разяснения за 
извършваните и необходими разходи, като отговори на поставени въпроси 
от общински съветници./ 

 
Лидия МАРИНОВА 
Колеги, предлагам ви да дадем положително становище и да го 

изпратим до ПК „Финанси и бюджет“ за включване в Актуализацията на 
бюджета на Община Варна за 2016 г. Който е съгласен, моля да гласува. 

 
4. ПК „Социални дейности и жилищна политика“ дава положително 

становище и изпраща за включване в Актуализация на бюджета на Община 
Варна за 2016 г. на Станислав Иванов, председател на ПК „Финанси и 
бюджет“ докладна записка от Пламен Петров, директор на СУПЦ „Анастасия 
д-р Железкова“ – Варна с рег. № РД15030675ВН/16.12.2015 г., относно 
необходимост от дофинансиране за 2016 г. 
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Гласуване: за - 8, против - 0, въздържали се - 1; 
Приема се. 
 
 

ТОЧКА ПЕТА от дневния ред. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Разглеждане на заявление от д-р Р. Радев, председател на Дружество на 

инвалидите – Варна с рег. № ОС15001153ВН/14.12.2015 г., относно 
предоставяне на 5 карти за целия градски транспорт. 

 
След проведени дебати ПК „Социални дейности и жилищна 

политика“ реши да изиска от дирекция „Социални дейности“ информация 
за това, кои неправителствени организации получават безплатни карти за 
градския транспорт и по колко броя. 

 
Тук не можем да направим друго, освен да изпратим положително 

становище до ПК „Транспорт“, при възможност в бюджета. Който е съгласен 
моля да гласува. 

 
5. ПК „Социални дейности и жилищна политика“ дава положително 

становище и изпраща за взимане на окончателно решение до Добромир 
Джиков, председател на ПК „Транспорт“, заявление от д-р Р. Радев, 
председател на Дружество на инвалидите – Варна с рег. № 
ОС15001153ВН/14.12.2015 г., относно предоставяне на 5 карти за целия 
градски транспорт. 

 
Гласуване: за - 8, против - 0, въздържали се - 1; 
Приема се. 
 
 

ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Разглеждане на докладна записка от Адриана Григорова, директор на 

дирекция „Социално подпомагане“ – Варна с рег. № 
РД15030860ВН/18.12.2015 г., относно предоставяне на абонаментни карти за 
цялата градска мрежа за нуждите на дирекция „Социално подпомагане“ – 
Варна. 

Тук можем да изпратим положително становище до ПК „Транспорт“, 
пак при възможност в бюджета. Който е съгласен, моля да гласува. 

 
6. ПК „Социални дейности и жилищна политика“ дава положително 

становище и изпраща за взимане на окончателно решение до Добромир 
Джиков, председател на ПК „Транспорт“, докладна записка от Адриана 
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Григорова, директор на дирекция „Социално подпомагане“ – Варна с рег. № 
РД15030860ВН/18.12.2015 г., относно предоставяне на абонаментни карти за 
цялата градска мрежа за нуждите на дирекция „Социално подпомагане“ – 
Варна. 

 
Гласуване: за - 9, против - 0, въздържали се - 0; 
Приема се. 
   
 

ТОЧКА СЕДМА от дневния ред. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Т. 7. Разглеждане на писмо от Методи Андонов, председател на РСО - 

Съюза на слепите в България с рег. № РД15027748ВН/16.11.2015 г., относно 
промяна в Наредба за реда и условията за пътуване на преференциални цени 
в обществения транспорт на Община Варна. 

Т. 7.1. Разглеждане на мотиви и предложения за преразглеждане и 
промени в Наредба за реда и условията за пътуване на преференциални цени 
в обществения транспорт с рег. № РД16003579ВН/15.02.2016 г., от Методи 
Андонов – председател на Съюза на слепите в България – РСО Варна; Диан 
Демирев – председател на Съюза на глухите в България – РО Варна; Радко 
Радев – председател на Дружество на инвалидите – Варна; Обретен Михов – 
председател на Дружество на хора с увреждания „Бриз“. 

Колеги, аз ви предлагам да изчакаме да видим какво се случи с новата 
организация на градския транспорт и после да направим Работна група за 
изменение на наредбата. 

 
След проведени дебати комисията реши: 
 
7. ПК „Социални дейности и жилищна политика“ реши да създаде 

Работна група с цел допълнения и изменения на Наредбата за реда и 
условията за пътуване на преференциални цени в обществения транспорт на 
територията на Община Варна, като председател на Работната група да бъде 
Любомира Комитска, директор на дирекция „Социални дейности“, а 
представител на ПК „Социални дейности и жилищна политика“ да бъде д-р 
Лидия Маринова, председател на комисията. Решението за създаване на 
работна група да се предложи за гласуване на Общински съвет – Варна, след 
като ресорните дирекции в Община Варна излъчат свои представители. В 
комисията следва да участват и представители на всички неправителствени 
организации, които желаят след предварително заявление. 

 
Гласуване: за - 9, против - 0, въздържали се - 0; 
Приема се. 
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ТОЧКА ОСМА от дневния ред. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Разглеждане на уведомително писмо от д-р Гален Шиваров, 

изпълнителен директор на МБАЛ „Св. Анна – Варна“ АД с рег. № 
ОС15001191ВН/18.12.2015 г., относно разкриване на допълнителни места в 
Приюта за временно настаняване на бездомни и социално слаби. 

Става въпрос за бездомни, които лежат в болницата, защото няма къде 
да отидат. Но няма места в приютите, а дори да разкрием още места остава 
проблема, че те не са пригодени за болни хора, които имат здравословни 
проблеми и специфични нужди. 

Аз ви предлагам да го изпратим до дирекция „Социални дейности“ за 
действия по компетентност, те да отговорят на г-н Шиваров. 
 
 

ТОЧКА ДЕВЕТА от дневния ред. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Разглеждане на молба от Живка Куртева Русева – Здравкова, гражданка 

с рег. № ОС16000113ВН/16.02.2016 г., относно отпускане на финансова 
помощ. 

Колеги, тази наша съгражданка иска финансова помощ за лечение, така 
че предлагам да изпратим молбата й до дирекция „Здравеопазване“, тъй като 
проблема не е в нашите компетенции. Който е съгласен моля да гласува. 

 
8. ПК „Социални дейности и жилищна политика“ реши да изпрати за 

действия по компетентност до Миглена Бояджиева, директор на дирекция 
„Здравеопазване“, молба от Живка Куртева Русева – Здравкова, гражданка с 
рег. № ОС16000113ВН/16.02.2016 г., относно отпускане на финансова 
помощ. 

 
Гласуване: за - 9, против - 0, въздържали се - 0; 
Приема се. 
 
 

ТОЧКА ДЕСЕТА от дневния ред. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Колеги, в тази точка Разни искам да включа две постъпили преписки, 

които касаят са от Национален осигурителен институт, дирекция „Пенсии“, 
относно отказ от отпускане на персонална пенсия на деца с рег. № 
РД15031108ВН-003ВН/25.02.2016 г. и № РД15031282ВН-003ВН/25.02.2016 г. 

Предлагам и двете да ги изпратим до дирекция „Социални дейности“ за 
информация. 

Благодаря ви колеги. 
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Сега нека да изслушаме домакините ни. 
 
/Галя Койчева и Диана Маркова дадоха подробна информация за 

Центъра за хора с множество увреждания и за неговата дейност./ 
 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито от 

председателя на постоянната комисия. 
 
Начало на заседанието – 15:30 часа. 
Край на заседанието – 17:20 часа. 
 
 
 

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


