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ПРОТОКОЛ 
 

№ 5 
 
Днес 18.05.2016 г. от 15:30 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 
Пейчо Бюлбюлев 
Сали Исеин 
Янко Станев 
 
От заседанието отсъстваше Неджиб Неджибов. 
 
Присъстват още: адв. Петър Стамов - адвокат довереник към Общински съвет 

– Варна; Коста Базитов – заместник – кмет на Община Варна; Любомира Комитска – 
директор на дирекция „Социални дейности“. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Колеги, имаме кворум. Преди да започнем заседанието искам да ви предложа 

едно леко разместване в дневния ред, което касае един и същи център, но в различно 
време са пристигнали предложенията. Сложили сме ги като първа и пета точка, 
предлагам т. 5 да стане т. 1.1, но тъй като се касае за две различни неща като 
решения, ще ги разгледаме отделно. Има ли други предложения по дневния ред? 
Ако няма, подлагам на гласуване предложението да бъдат разместени точките, 
който е съгласен моля да гласува. 

 
Гласуване: за – 7; против – 0; въздържали се – 0, 
 
Сега да гласуваме целия дневен ред. 
  
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 
1. Разглеждане на предложение от Иван Портних, кмет на Община Варна с 

рег. № РД16008787ВН/11.04.2016 г., относно приемане на промяна вида на 
социалната услуга от „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за деца от 
малцинствен произход с капацитет 80 места, местна дейност, реализирана на 
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територията на Община Варна, на „Център за обществена подкрепа“ с капацитет 70 
места, местна дейност, реализирана на територията на Община Варна, считано от 
01.09.2016 г. 

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

рег. № РД16010669ВН/04.05.2016 г., относно разкриване на социална услуга 
„център за обществена подкрепа“ с капацитет 70 места, делегирана от държавата 
дейност. 

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

рег. № РД16008772ВН/11.04.2016 г., относно увеличаване капацитета на социална 
услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за деца с увреждания от 
25 места на 40 места, делегирана от държавата дейност, реализирана на територията 
на Община Варна, считано от 01.09.2016 г. 

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

рег. № РД16008774ВН/11.04.2016 г., относно увеличаване капацитета на социалната 
услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за деца с множество 
увреждания от 30 места на 40 места, делегирана от държавата дейност, считано от 
01.06.2016 г. 

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

рег. № РД16008784ВН/11.04.2016 г., относно разкриване на социална услуга 
„Център за социална рехабилитация и интеграция“ за деца с психични разстройства 
с капацитет 20 места, делегирана от държавата дейност, реализирана на територията 
на Община Варна, считано от 01.09.2016 г. 

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

отпускане на персонална пенсия на деца. 
 
6. Разни. 
 

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

 
Председателят на постоянната комисия подложи на гласуване дневния ред, с 

така приетите промени.   
 
Гласуване: за – 7; против – 0; въздържали се – 0, 
Приема се. 
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ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Разглеждане на предложение от Иван Портних, кмет на Община Варна с рег. 

№ РД16008787ВН/11.04.2016 г., относно приемане на промяна вида на социалната 
услуга от „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за деца от малцинствен 
произход с капацитет 80 места, местна дейност, реализирана на територията на 
Община Варна, на „Център за обществена подкрепа“ с капацитет 70 места, местна 
дейност, реализирана на територията на Община Варна, считано от 01.09.2016 г. 

Беше ви изпратено по имейлите, че има допусната техническа грешка и беше 
70 места, а следва да се чете 80 места. 

Аз съм запозната с работата на този център, работи се много добре и 
предложението е уместно. 

 
Коста БАЗИТОВ 
Благодаря, че изнасяте заседанията на комисията в подходяща среда близо до 

проблематиката на комисията. Ако има въпроси сме готови да отговорим. 
Благодаря. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Колеги, имате думата. 
 
Янко СТАНЕВ 
Социалната програма и насоките, в които трябва да се осъществява тази 

дейност са към Центрове за обществена подкрепа, тъй като те имат по-широко, по-
обемно и по-авангардно решаване на проблемите. Освен това ЦОП-а ще 
кандидатства за държавна издръжка и по този начин ще освободим и средства за 
социалната програма, които ще са за нови дейности. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Други мнения, съображения, изказвания, въпроси? Колеги ако няма, подлагам 

на гласуване предложения проект за решение. 
 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, 

чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 1 и ал. 2, т. 6 и т. 10 
от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и по предложение 
от Иван Портних, кмет на Община Варна с рег. № РД16008787ВН/11.04.2016 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за промяна вида на социалната услуга от 
„Център за социална рехабилитация и интеграция“ за деца от малцинствен произход 
с капацитет 80 места, местна дейност, на „Център за обществена подкрепа“ с 
капацитет 80 места, местна дейност, реализирана на територията на Община Варна с 
целева група деца и семейства в риск, с адрес на предоставяне на социалната услуга: 
гр. Варна, ул. „Лерин“ № 10, считано от 01.09.2016 г. 

 
Гласуване: за - 7, против - 0, въздържали се - 0; 
Приема се. 
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Т. 1.1. Разглеждане на предложение от Иван Портних, кмет на Община Варна 
с рег. № РД16010669ВН/04.05.2016 г., относно разкриване на социална услуга 
„център за обществена подкрепа“ с капацитет 70 места, делегирана от държавата 
дейност. 

Колеги, имате ли въпроси, мнения, съображения? 
 
Янко СТАНЕВ 
Понеже сме имали такава практика през годините това е изключително 

положително, да се получи държавна делегирана дейност, с което да получаваме 
субсидия от държавата. Ще имаме ангажимент в комисията да вкараме всички 
такива решения по-рано, за да може да спазим сроковете. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Други мнения и съображения? 
 
Сали ИСЕИН 
Аз искам да кажа защо така продължават да се разделят на малцинствени и на 

българчета. Не може ли да направим нещо с българчета и с ромчета примерно. Защо 
постоянно се разделят? Как смятаме да ги интегрираме тези деца? 

 
Янко СТАНЕВ 
В тази Социална програма няма такова разделения. Наименованието е, за да се 

покрият изискванията. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Във връзка с тези промени би трябвало да направим корекция в Плана за 

социалната програма за 2017 г., защото тази нова социална услуга сме я приели като 
70 места, да станат 80 … 

 
Лидия МАРИНОВА 
Не, това е техническа грешка – то си е 80 места. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Въпросът е, че това като нова социална услуга трябва да мине през конкурс. 
 
Янко СТАНЕВ 
Всичко в България минава през конкурси. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Т.е. за тази социална услуга ще бъде обявен конкурс? 
 
Любомира КОМИТСКА 
Категорично – да. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
И тя ще бъде възложен а на фондация „Владиславово“, така ли? 
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Любомира КОМИТСКА 
Договорът за Центъра за социална рехабилитация и интеграция приключва в 

края на месец август или в началото на септември. Така или иначе с тази 
трансформация и създавайки център за обществена подкрепа, ние така или иначе 
трябва да обявим нов конкурс. Въобще не сме казали коя фондация ще управлява. 
Всички са на равни начала. 

 
Григор ГРИГОРОВ 
Защото ние определяме къде ще се извършва тази дейност. В нашето решение 

пише, че се извършва тази дейност на „Лерин“ 10, което место, което се ползва от 
фондация „Владиславово“. Т.е. как да не казваме кой – казваме. 

 
Любомира КОМИТСКА 
В конкурсната документация не е посочено на какъв адрес ще се извършва 

услугата. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Аз ще започна от самото начало … 
 
Лидия МАРИНОВА 
Не. ние вече гласувахме първа точка. Вече сме на втора. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Аз имам следните забележки …. 
 
Янко СТАНЕВ 
Кой води комисията? 
 
Григор ГРИГОРОВ 
На тези адреси, на които вие сте взели решение да ги преобразувате такава 

дейност не се извършва. Да отидем на ул. „Банат“ № 31 А, който според бюджета на 
Община Варна за тази година …. 

 
Янко СТАНЕВ 
Това за този център ли е? 
 
Лидия МАРИНОВА 
Тука говорим за център, който е на ул. Лерин“ № 10. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Ама няма такъв център. Нямаме такъв център. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Аз Ви отнемам думата. 
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Янко СТАНЕВ 
11 центъра съм обиколил последната седмица, на три от тях действително 

първоначалните адреси по тръжните процедури не отговарят на тези, които са. Но в 
документацията си пише точно адресите. Във всички заварих хора работещи, деца 
на различна възраст, специалисти, експерти и аз съм доволен, включително имам 
снимков материал. 

 
Григор ГРИГОРОВ 
Видно е, че услугите, които ние предлагаме като ЦОП за 2014 г. са 200 места, 

за 2017 г. сме предложили 240 места. Т.е. увеличили сме капацитета на ЦОП-а на 
„Генерал Колев“, увеличили сме капацитета с 20 места на фондация „Владиславово“ 
отново и нищо не сме направили по отношение на най-натоварения ЦОП, а това е 
ЦОП-а на ул. „Раковска“. Моето конкретно предложение е тези 80 места, които 
коментираме като ЦОП да бъдат разпредели 40 места да се увеличи капацитета на 
ул. „Раковски“, и 40 места на „Генерал Колев. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Т.е. Вие предлагате да закрием услугата. Добре, ще гласуваме това 

предложение. Който е съгласен с предложението, моля да гласува. 
 
Гласуване: за - 1, против - 7, въздържали се - 1; 
Не се приема. 
   
Други предложения? Който е съгласен с предложения проект за решение, моля 

да гласува. 
 
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, 

чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 1 и ал. 2, т. 10 от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и по предложение от 
Иван Портних, кмет на Община Варна с рег. № РД16010669ВН/04.05.2016 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за разкриване на социална услуга „Център 
за обществена подкрепа“ с капацитет 80 места, делегирана от държавата дейност, 
реализирана на територията на Община Варна с целева група деца и семейства в 
риск, считано от 01.01.2017 г. 

 
Гласуване: за - 7, 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. 

№ РД16008772ВН/11.04.2016 г., относно увеличаване капацитета на социална 
услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за деца с увреждания от 
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25 места на 40 места, делегирана от държавата дейност, реализирана на територията 
на Община Варна, считано от 01.09.2016 г. 

Центърът работи над капацитета си и по мое мнение много добре. 
 
Янко СТАНЕВ 
Всички ЦОП-ове работят над капацитета си. Т.е. няма служители, които да си 

позволят да върнат деца, особено за тежки случаи, ни ние не им вдигаме бройката. 
Нуждата от обслужване на деца е от около два пъти и половина по-голяма от 
капацитета на центровете, но ние се съобразяваме и с финансовата рамка на Община 
Варна. Тези ЦОП-ове, на които сега им повишаваме капацитета са част от 
загрижеността за тези деца и за всички онези, които ще участват в европейското 
общество. 

 
Григор ГРИГОРОВ 
Сега говорим за ЦСРИ-та, а не за ЦОП-ове, но ясно че за теб няма значение – 

въпросът е идват манги. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Нека да не се обиждаме по този начин. 
 
Милена ГЕОРГИЕВА 
Но на тези адреси наистина са части домове, където никога не са били 

предлагани такива услуги. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Тези неща трябва да се изчистят, съгласна съм. 
Имате ли въпроси към администрацията и към хората от центъра, в който се 

намираме, защото решението в момента е за него? Ако няма, давам думата на г-жа 
Кирякова. 

 
/Нели Кирякова, председател на ЦОП „Евроинтеграция“, изнесе презентация 

за дейността и работата на центъра./ 
 
Лидия МАРИНОВА 
Колеги, някакви въпроси и съображения? Ако няма, който е съгласен с 

проекта за решение, моля да гласува. 
 
3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, 

чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 1 и ал. 2, т. 6 от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и по предложение от 
Иван Портних, кмет на Община Варна с рег. № РД16008772ВН/11.04.2016 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за увеличаване капацитета на „Център за 
социална рехабилитация и интеграция“ с целева група деца с увреждания от 25 
места на 40 места, делегирана от държавата дейност, считано от 01.09.2016 г.  

Гласуване: за - 10, против - 0, въздържали се - 0; 
Приема се. 
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Коста БАЗИТОВ 
Аз ще помоля, когато има съмнения за някакви нарушения или неизвестни 

факти – предоставили сме всички документи,които искат общинските съветници. 
Проверките може да ги правите. Но ви моля да бъда информиран за нещата или 
пропуските, или нарушенията, каквото намерите, за да можем своевременно да 
направим и ние проверка, и да се появим с факти, които ще удовлетворят както 
обществеността, така и Общинския съвет на заседанието. 

 
 

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

№ РД16008774ВН/11.04.2016 г., относно увеличаване капацитета на социалната 
услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за деца с множество 
увреждания от 30 места на 40 места, делегирана от държавата дейност, считано от 
01.06.2016 г. 

Имате думата? Колеги, въпроси? Ако няма, който е съгласен с проекта за 
решение, моля да гласува. 

 
4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, 

чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 1 и ал. 2, т. 6 и чл. 36 
„В“, ал. 1, т. 1 и чл. 36 „В“, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане и по предложение от Иван Портних, кмет на Община Варна с рег. № 
РД16008774ВН/11.04.2016 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
увеличаване капацитета на „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за 
деца с множество увреждания от 30 места на 40 места, делегирана от държавата 
дейност, считано от 01.06.2016 г. 

 
Гласуване: за - 9, 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. 

№ РД16008784ВН/11.04.2016 г., относно разкриване на социална услуга „Център за 
социална рехабилитация и интеграция“ за деца с психични разстройства с капацитет 
20 места, делегирана от държавата дейност, реализирана на територията на Община 
Варна, считано от 01.09.2016 г. 

Това е един от новите ни центрове. Ако имате въпроси, моля? 
Който е съгласен с проекта за решение, моля да гласува. 
 
5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, 

чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 1 и ал. 2, т. 6 и чл. 36 
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„В“, ал. 1, т. 1 и чл. 36 „В“, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане и по предложение от Иван Портних, кмет на Община Варна с рег. № 
РД16008784ВН/11.04.2016 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за разкриване 
на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ с целева 
група деца с психични разстройства, капацитет 20 места, делегирана от държавата 
дейност, с адрес на предоставяне на социалната услуга: гр. Варна, ул. „Мир“ № 18, 
считано от 01.09.2016 г. 

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

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

отпускане на персонална пенсия на деца. 
Документите са предоставени. Има ли някакви съображения и мнения? Ако 

няма, който съгласен с проекта за решение, моля да гласува. 
 
6. 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. № 
РД16005755ВН-001ВН/11.04.2016 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия 
на детето Тереза Иванова Бояджиева от град Варна. 

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

ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Разни. Колеги спомняте си, че преди няколко комисии решихме да създадем 

една работна група за преразглеждане на наредбата за инвалидните карти и бяхме 
написани до комисии и дирекции да излъчат своите представители. Дойдоха всички 
писма с представители, така че трябва да гласуваме проекто решението със състава 
на работната група. Разбира се заседанията на работната група ще бъдат открити за 
всички. Който иска може да присъства. 

Има ли мнения и съображения? Ако няма, който е съгласен, моля да гласува. 
 
7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 4 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Варна 
създава Работна група с цел допълнение и изменение на Наредба за реда и 
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условията за пътуване на преференциални цени в обществения транспорт на 
територията на Община Варна, в следния състав:  

1. Любомира Комитска – директор на дирекция „Социални дейности“ – 
председател на работната група; 

2. Лидия Маринова – председател на ПК „Социални дейности и жилищна 
политика“; 

3. Станислав Иванов – председател на ПК „Финанси и бюджет“; 
4. Добромир Джиков – председател на ПК „Транспорт“; 
5. Димитър Карбов – общински съветник, член на ПК „Транспорт“; 
6. Силвия Неделчева – юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативно 

обслужване“; 
7. Нела Паскалева – главен инспектор „Обществен транспорт и комуникации“; 
8. Методи Андонов – председател на РСО - Варна, Съюз на слепите в 

България; 
9. Радка Атанасова Стойкова – координатор на Регионална организация – 

Варна на Съюз на глухите в България; 
10. Радко Радев – председател на Дружество на инвалидите - Варна; 
11. Обретен Михов – председател на Дружество на хората с увреждания 

„Бриз“ – Варна. 
Работната група следва да представи отчет на следващото заседание на 

Общински съвет – Варна. 
 
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 – 15:30 часа. 
Край на заседанието – 16:30 часа. 
 
 
 

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


