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ПРОТОКОЛ 
 

№ 4 
 
Днес 11.04.2016 г. от 15:00 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 
Пейчо Бюлбюлев 
Сали Исеин 
Янко Станев 
 
От заседанието отсъстваше Неджиб Неджибов. 
 
Присъстват още: адв. Петър Стамов - адвокат довереник към Общински 

съвет – Варна; Любомира Комитска – директор на дирекция „Социални 
дейности“; Радко Радев – председател на Дружество на инвалидите – Варна; 
Албена Кръстева – председател на УС на СНЦОД „Алтруист“. 

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

допълнения към него? 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Аз разбрах, че по т. 1 ние трябва да гласуваме всичко анблок, но аз имам 

много коментари по тази точка и по начина, по който се определят тези помощи. 
И затова искам, ако не един по един, то поне да обърнем внимание на … 

 
Лидия МАРИНОВА 
Нека да стигнем до точката. Още не сме приели дневния ред. Ако имате 

предложение към дневния ред, добре. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Да, имам. Мисля, че случаите са много и те са различни и от различно 

естество, а и т. 2 е Стратегия за социалните услуги през 2017 г., точка по която 
смятам, че всеки от нас трябва да вземе отношение, а за да вземе отношение 
трябва да бъде добре запознат с това какво се извършва в общината. 
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Предлагам т. 2 да бъде отложена с две седмици, за да може общинските 
съветници да се подготвят. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Други предложения? Няма. Да гласуваме предложението на г-н Григоров. 

Който е съгласен да отложим т. 2 с две седмици, моля да гласува. 
 
Гласуване: за – 3; против – 4; въздържали се – 1, 
Не се приема. 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 
1. Разглеждане на предложение от Коста Базитов, заместник – кмет на 

Община Варна с рег. № ЗК16000618ВН/05.04.2016 г., относно отпускане на 
еднократни помощи за задоволяване на инцидентно възникнали жизнени, 
образователни и комунални – битови потребности. 

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

рег. № РД16008296ВН/05.04.2016 г., относно приемане на Годишен план за 
развитие на социалните услуги за 2017 г. на Община Варна. 

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

отпускане на персонална пенсия на деца. 
 
4. Разглеждане на заявление от Албена Кръстева Димова, председател на 

УС на СНЦОД „Алтруист“ с рег. № ОС16000235ВН/29.03.2016 г., относно 
откриване на нова социална услуга – Център за превенция на насилието. 

 
5. Разглеждане на жалба от Лиляна Петкова, гражданка с рег. № 

ОС16000125ВН/23.02.2016 г., относно предвижването на гражданите с градския 
транспорт. 

 
6. Разни. 

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

 
Председателят на постоянната комисия подложи на гласуване дневния ред.   
 
Гласуване: за – 9; против – 0; въздържали се – 0, 
Приема се. 
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ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Разглеждане на предложение от Коста Базитов, заместник – кмет на Община 

Варна с рег. № ЗК16000618ВН/05.04.2016 г., относно отпускане на еднократни 
помощи за задоволяване на инцидентно възникнали жизнени, образователни и 
комунални – битови потребности. 

 
/Григор Григоров поставя конкретните си въпроси по повод списъка на 

хората, на които се отпускат еднократни помощи пред комисията и получава 
отговори на тях от Любомира Комитска, директор на дирекция „Социални 
дейности“ и от Калина Пеева, член на Вътрешно – ведомствената комисия, след 
което не постави други въпроси./ 

 
След проведените дебати комисията взе следното решение: 
 
1. 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 № 106-3(5)/27.01.2016 
г. и на база социален доклад по чл. 27 ППЗСП и по предложение на Коста 
Базитов, заместник - кмет на Община Варна с рег. № ЗК16000618ВН/05.04.2016 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. 

 
Гласуване: за - 9, против - 0, въздържали се - 1; 
Приема се. 
 
 

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

рег. № РД16008296ВН/05.04.2016 г., относно приемане на Годишен план за 
развитие на социалните услуги за 2017 г. на Община Варна. 

 
/Любомира Комитска, директор на дирекция „Социални дейности“, 

представя новите моменти в Годишния план за развитие на социалните услуги за 
2017 г. на Община Варна./ 

 
Григор ГРИГОРОВ 
Когато приемахме бюджета нямахме пълните отчети за дейността за цялата 

година, т.е. ние все още не сме видели годишните отчети. При приемането на 
бюджета се разбрахме, че всички дебати, дискусии и коментари ще се направят 
при приемането на стратегията. 
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Любомира КОМИТСКА 
Само да Ви кажа, че това не е стратегия. Това е Годишен план. Стратегията 

тепърва се разработва до 2020. 
 
След проведените дебати комисията взе следното решение: 
 
Лидия МАРИНОВА 
Моля ви за тишина. Ако няма други дебати, аз ще ви зачета проекта за 

решение. Който е „за“, моля да гласува. 
 
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и по 
предложение на Иван Портних, кмет на Община Варна с рег. № 
РД16008296ВН/05.04.2016 г., Общински съвет – Варна приема Годишен план за 
развитие на социалните услуги за 2017 г. на Община Варна, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

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

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

отпускане на персонална пенсия на деца. 
Има ли някакви коментари по тази точка? Няма. Зачитам ви решенията. 
 
3. 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. № 
РД16005494ВН-001ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия 
на детето Иво Ивайлов Иванов от град Варна. 

Гласуване: за - 10, против - 0, въздържали се - 0; 
Приема се. 
 
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. № 
РД16003882ВН-001ВН/05.04.2016 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия 
на детето Симеон Златанов Златанов от град Варна. 

Гласуване: за - 10, против - 0, въздържали се - 0; 
Приема се. 
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ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Разглеждане на заявление от Албена Кръстева Димова, председател на УС 

на СНЦОД „Алтруист“ с рег. № ОС16000235ВН/29.03.2016 г., относно откриване 
на нова социална услуга – Център за превенция на насилието. 

 
/Албена Кръстева представя и пояснява направеното от нея предложение, 

като излага и мотивите за откриване на Център за превенция на насилието./ 
 
Любомира КОМИТСКА 
Към момента нямаме заложени средства, но евентуално при актуализация. 

Твърдо съм „за“ за откриването на нови социални услуги, особено за ниша, която 
е празна към момента. Аз съм на 1000 % „за“ такъв център да съществува.  

 
Лидия МАРИНОВА 
Колеги, има ли въпроси към г-жа Кръстева? Не виждам. Тук колеги, можем 

единствено да дадем положително становище и да изпратим за взимане на 
окончателно решение до Любомира Комитска, директор на дирекция „Социални 
дейности“ и до Станислав Иванов, председател на ПК „Финанси и бюджет“, като 
при възможност да бъде включено при Актуализацията на бюджета на Община 
Варна за 2016 г. Който е „за“, моля да гласува. 

  
5. 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“ и до Любомира Комитска, директор на 
дирекция „Социални дейности“, заявление от Албена Кръстева Димова, 
председател на УС на СНЦОД „Алтруист“ с рег. № ОС16000235ВН/29.03.2016 г., 
относно откриване на нова социална услуга – Център за превенция на насилието 
като следва при възможност да бъде включено в Актуализацията на бюджета на 
Община Варна за 2016 г. 

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

ТОЧКА ПЕТА от дневния ред. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Разглеждане на жалба от Лиляна Петкова, гражданка с рег. № 

ОС16000125ВН/23.02.2016 г., относно предвижването на гражданите с градския 
транспорт. 

Тук предлагам да изпратим по компетентност към „Градски транспорт“ и 
към ПК „Транспорт“. Ние няма какво становище да дадем по тази жалба. Който е 
съгласен, моля да гласува. 
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6. ПК „Социални дейности и жилищна политика“ реши да изпрати за 
действия по компетентност до „Градски транспорт“ ЕАД и до Добромир Джиков, 
председател на ПК „Транспорт“, жалба от Лиляна Петкова, гражданка с рег. № 
ОС16000125ВН/23.02.2016 г., относно предвижването на гражданите с градския 
транспорт. 

 
Гласуване: за - 10, против - 0, въздържали се - 0; 
Приема се. 
 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито от 

председателя на постоянната комисия. 
 
Начало на заседанието – 15:00 часа. 
Край на заседанието – 16:20 часа. 
 
 
 

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


