
ПРОТОКОЛ 
 

№ 6 
 
Днес 23.06.2016 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 
Неджиб Неджибов 
Сали Исеин 
Янко Станев 
 
От заседанието отсъстваше: Пейчо Бюлбюлев. 
 
Присъстват още: адв. Росица Николова - адвокат довереник към 

Общински съвет – Варна; Таня Василева – Началник отдел на дирекция 
„Социални дейности“; д-р Радко Радев – Председател на „Дружество на 
инвалидите Варна“; Албена Кръстева – Председател на СНЦ „Алтруист”; 
Саркис Саркисян – младежки делегат в ПК „Социални дейности и жилищна 
политика“. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Колеги, имаме кворум. Има ли предложения по дневния ред? Ако няма, 

който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува. 
 

ДНЕВЕН РЕД 
 

1. Разглеждане на Предложение от Коста Базитов, зам. - кмет на 
Община Варна с рег. № ЗК16001223ВН/16.06.2016 г., относно отпускане на 
еднократни помощи за задоволяване на инцидентно възникнали жизнени, 
образователни и комунални - битови потребности. 

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

за отпускане на персонална пенсия на деца: 



2.1. Разглеждане на Предложение от Иван Портних, кмет на Община 
Варна с рег. № РД16010226ВН-001ВН/30.05.2016 г., относно отпускане 
персонална пенсия на детето Христо Лъчезаров Лазаров от гр. Варна; 

2.2. Разглеждане на Предложение от Иван Портних, кмет на Община 
Варна с рег. № РД16010249ВН-001ВН/30.05.2016 г., относно отпускане 
персонална пенсия на детето Ани Христова Костова от гр. Варна; 

2.3. Разглеждане на Предложение от Иван Портних, кмет на Община 
Варна с рег. № РД16010195ВН-001ВН/30.05.2016 г., относно отпускане 
персонална пенсия на детето Теодор Тодоров Тодоров от гр. Варна; 

2.4. Разглеждане на Предложение от Иван Портних, кмет на Община 
Варна с рег. № РД16011281ВН-001ВН/13.06.2016 г., относно отпускане 
персонална пенсия на децата Рита Страхилова Ангелова и Севдалина 
Страхилова Ангелова от с. Каменар, Община Варна; 

 
 3. Създаване на Работна група с цел изработване на Наредба за отпускане 

на еднократна финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и 
комунално – битови потребности на лицата по предложение на Лидия 
Маринова – общински съветник при Общински съвет – Варна, мандат 2015-
2019 г., с рег. № ОС16000488ВН/17.06.2016 г. 

 
4. 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. 
 

Лидия МАРИНОВА 
Само едно пояснение към дневния ред, ако някой има въпроси, защо т. 

2 е с подточки. Защото са на едно основание. Пак ще има решение по 
решение за всяко дете. 
 

 Григор Григоров 
Няма ли анблок да ги гласуваме, само ще четете основанията. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Ако има предложение да ги гласуване анблок ще ви изчета решенията, 

и ще гласуваме. Който е съгласен с предложението, моля да гласува. 
 
Гласуване: за – 7; против – 0; въздържали се – 0, 



         Приема се. 
 

ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Разглеждане на Предложение от Коста Базитов, зам. - кмет на Община 

Варна с рег. № ЗК16001223ВН/16.06.2016 г., относно отпускане на 
еднократни помощи за задоволяване на инцидентно възникнали жизнени, 
образователни и комунални - битови потребности. 

По т. 1 имате списък от комисията за лицата, на които ще отпускаме 
помощи. Няма откази, затова списък с откази няма, на разгледаните молби от 
комисията. Но постъпва едно предложение от дирекция „Социални 
дейности” за отпускане на една помощ. Касае се за една 32 г. млада жена. 
Преди две седмици имаше инцидент в Социален учебен професионален 
център. Падна от 5 етаж със счупване на таза и на крайници. Слава Богу, 
вътрешни увреждания няма. Това момиче е израснало по домовете, няма 
семейство, няма имущество, с лека умствена изостаналост е. Днес се прави 
първата операция. Ще се сложат импланти. Необходими са 3 510 лева за по-
късно заплащане на имплантите. Съгласна съм, че това по-скоро е здравен 
проблем, но тъй като няма да има здравна комисия до сесия, предложението 
на дирекцията е да обсъдим случая и да гласуваме, да влезе това 
предложение за извънредна помощ извън списъка на протокола. Давам ви 
думата, ако имате някакви съображения. Ако не, да гласуваме това 
предложение отделно и после целия списък. Който е съгласен на това младо 
момиче да отпуснем, извън ВВК, помощта 3 510 лева, моля да гласува. 

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

от ЗМСМА, Общински съвет – Варна отпуска еднократна финансова помощ 
в размер на 3510 лв. /три хиляди петстотин и десет лева/ на лицето Таня 
Пенкова Петкова за закупуване на медицински консумативи за лечението й.  

 
Гласуване: за – 7; против – 0; въздържали се – 0, 

         Приема се. 
 
 Лидия МАРИНОВА 
Някакви други коментари по списъка? 
 
 Григор ГРИГОРОВ 
По списъка, само да кажа, че с колежката Милена присъствахме на 

комисията. Естествено имаше доста въпроси и коментари. Мисля, че т. 3 е 
вече резултат от коментарите, както на предната комисия, така и на 
заседанието. Така че няма да има предложение за отказване и коментари по 
този списък. Надявам се, че ще изработим една хубава наредба. 



 
Лидия МАРИНОВА 

Други мнения и съображения? Ако няма, да пристъпим към гласуване. Който 
е съгласен за така предложения списък, моля да гласува. 
 

2. 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. № 
ЗК16001223ВН/16.06.2016 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 - 10, против - 0, въздържали се - 0; 
Приема се. 

 
ТОЧКА ВТОРА от дневния ред. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Следваща точка с четири подточки. Както предварително казах са с 

едно и също основание. Ще изчета общо и решенията, защото взехме 
решение да гласуваме анблок. Малко търпение само за четенето. 

Даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за 
отпускане на персонална пенсия на деца: 

2.1. Разглеждане на Предложение от Иван Портних, кмет на Община 
Варна с рег. № РД16010226ВН-001ВН/30.05.2016 г., относно отпускане 
персонална пенсия на детето Христо Лъчезаров Лазаров от гр. Варна; 

2.2. Разглеждане на Предложение от Иван Портних, кмет на Община 
Варна с рег. № РД16010249ВН-001ВН/30.05.2016 г., относно отпускане 
персонална пенсия на детето Ани Христова Костова от гр. Варна; 

2.3. Разглеждане на Предложение от Иван Портних, кмет на Община 
Варна с рег. № РД16010195ВН-001ВН/30.05.2016 г., относно отпускане 
персонална пенсия на детето Теодор Тодоров Тодоров от гр. Варна; 

2.4. Разглеждане на Предложение от Иван Портних, кмет на Община 
Варна с рег. № РД16011281ВН-001ВН/13.06.2016 г., относно отпускане 
персонална пенсия на децата Рита Страхилова Ангелова и Севдалина 
Страхилова Ангелова от с. Каменар, Община Варна; 

 Колеги, просто съм длъжна да ви дам думата ако имате някакво 
мнение и съображение. 
 

 Д-р Веселин АНГЕЛОВ 
Детето Ани Христова Костова е на 20 г., студентка, с един родител. 

Понеже пише чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, ако позволите, там 



е написано Министерски съвет по определен от него условия и ред в 
изключителни случай може да отпуска пенсии на деца, по отношение на 
които не са налице някои от изискванията на този кодекс. Това действие 
погледнато изолирано е хуманно, добродетелно, но аз си задавам друг 
въпрос. Това прецедент ли е? Това ме навежда на мисъл, че има някаква 
избирателност и фаворизираност щом е изключение. 

 
 Таня ВАСИЛЕВА 
Не е изключение. Ние нямаме право да откажем подаване на искане за 

отпускане на персонална пенсия. Но в правомощията на Министерския съвет 
е да разгледа случая и да прецени дали е възможно отпускането на такава. 
Ако доходите надвишават или не отговарят на определени условия и 
критерии Министерски съвет отказва, но ние нямаме право да не приемем 
документите и да не ги разгледаме. 

 
Лидия МАРИНОВА 
На никого не отказваме да направим предложение. Дали ще бъдат 

одобрени вече не е наша работа. Ако няма други коментари да зачета 
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. №РД16010226ВН-001ВН/30.05.2016 г., Общински съвет – Варна 
дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане 
на персонална пенсия на детето Христо Лъчезаров Лазаров от град Варна. 

 
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. №РД16010249ВН-001ВН/30.05.2016 г., Общински съвет – Варна 
дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане 
на персонална пенсия на детето Ани Христова Костова от град Варна. 

 
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 пенсиите и 
осигурителния стаж и по предложение от Иван Портних, кмет на Община 
Варна с рег. №РД16010195ВН-001ВН/30.05.2016 г., Общински съвет – Варна 
дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане 
на персонална пенсия на детето Теодор Тодоров Тодоров от град Варна. 

 
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. №РД16011281ВН-001ВН/13.06.2016 г., Общински съвет – Варна 
дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане 
на персонална пенсия на децата Рита Страхилова Ангелова и Севдалина 
Страхилова Ангелова от с. Каменар, общ. Варна. 

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

  
ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Колеги, преминаваме на т. 3: създаване на Работна група с цел 

изработване на Наредба за отпускане на еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жизнени и комунално – битови потребности на 
лицата по предложение на Лидия Маринова – общински съветник при 
Общински съвет – Варна, мандат 2015-2019 г., с рег. № 
ОС16000488ВН/17.06.2016 г. 

Колеги, тъй като отпускането на еднократни помощи както при нас, 
така и в здравната комисия, поражда редица въпроси, има изработени 
правила, с които се съобразяват двете комисии за отпускане на еднократни 
помощи. Много от нещата, като правила, са еднакви за двете Вътрешно 
ведомствени комисии с уточнение специфичните за Здравна и специфичните 
за Социална комисия. Към края на миналия мандат вече имаше някаква идея 
да се вкарат правилата в една наредба, но така и не можа да мине през 
Общински съвет. За да се уточнят нещата, какво може общината и какво не 
може общината, като действия да предприеме за отпускане на еднократни 
помощи. Кои хора имат право и кои нямат. Внасям това предложение да се 
създаде Работна група, да се създаде тази наредба, която да мине през 
Общински съвет и да можем по-спокойно да работим по правила и да няма 
излишни спорове, когато става дума за определени лица. В тази комисия 
предлагам да има представителство от: 

Дирекция „Социални дейности и жилищна политика”; ПК „Социални 
дейности и жилищна политика”; Дирекция „Здравеопазване”; ПК 
„Здравеопазване”; Дирекция „Финанси и бюджет”; ПК „Финанси и бюджет”. 
От Дирекция „Правно-нормативно обслужване”, защото има някои правни 
неща, които ние трябва да съобразим. Предлагам да има и представител от 
Дирекция социално подпомагане, защото и самите хора, които подават 
молби, понякога и ние самите, бъркаме ония неща, които можем като 
Общински съвет да гласуваме, общината да отпусне и ония задължение и 
права, които има Дирекция социално подпомагане - що се касае до отпускане 
на социални помощи. Да има техен представител, който ще ни улесни в 



изработването на наредбата. Това са моите съображения да направя това 
предложение. Имате думата за коментар. 

  
 Григор ГРИГОРОВ 
Моля да поправим в протокола, че не е за възникнали задоволяване 

основни жизнени и комунално-битови потребности, а за инцидентно 
възникнали. Моля, ако колегите преценят, би било добре, понеже в крайна 
сметка тези неща ние ги разглеждаме и одобряваме, в тази комисия-работна 
група да има повече представители от нашата комисия, поне двама-трима 
човека. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Как формулирате предложението за да може да го гласуваме. 
 
 Григор ГРИГОРОВ 
Формулирам предложението да има трима представителя от ПК 

„Социални дейности и жилищна политика”. 
  
 Янко СТАНЕВ 
Това беше първото, защото ние имаме опит. Гледахме няколко пъти 

юрнеци и до никъде не стигнахме. Този път ще трябва стигнем. Искам само 
да предложа да изпратите правилниците, по които е работено, за да можем да 
ги разгледаме. Не сме запознати и нямаме навика да четем неща, които ги 
няма в компютрите.  

 
 Таня ВАСИЛЕВА 
Ще изпратим процедурата до комисията. 
 
 Григор ГРИГОРОВ 
Предлагам да сложим някакъв срок, който да е не повече от два месеца. 
 
Лидия МАРИНОВА 
При всички случай, защото някой път в отпускарския сезон много се 

бавят. Ние сме написали дори писмата и ако одобрим.., но обратната 
информация идва по-късно. 
 

/Радко РАДЕВ предложи в Работната група да се включи 
представител със съвещателен глас от Сдружението на инвалидите 
Варна./ 

 
Лидия МАРИНОВА 
Имаме оформени следните предложение. Едното предложение - да има 

трима членове представители от ПК „Социални дейности и жилищна 



политика”, което ще подложа на гласуване. Второто – да се зададе един срок 
за сформиране на Работната група два месеца за да не се протака много във 
времето. Третото предложение, ако решите да го приемем, е предложението 
на д-р Радев, да има представител от Съюза на инвалидите. Д-р Радев 
персонално да бъде включен в комисията. 

 
Албена КРЪСТЕВА  
Имам предложение в тази Наредба да участва и човек от 

Наблюдателната комисия. По отношение на тази Наредба аз имам само един 
въпрос, след като тя бъде изготвена, ще бъде ли предложена на обществено 
обсъждане? Защото в такъв случай няма да има нужда да присъства един, 
втори или трети. 
 

Лидия МАРИНОВА 
Всяка наредба поне две седмици е на сайта на общината, качена, за 

оглеждане, обсъждане и за коментари. 
 
 Албена КРЪСТЕВА  
Тогава няма никакъв смисъл да присъстват инвалиди или който и да 

било. Ще си напишем предложение. 
 
/Саркис САРКИСЯН изразява поздравление по повод инициативата за 

сформиране на Работната група/. 
 

Лидия МАРИНОВА 
Колеги, благодаря. Подлагам първото предложение за трима 

представители от нашата комисия. 

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

 

Второто предложение беше срокът. Да се сформира Работната група в 
срок от два месеца, в който ние изрично ще припомним на съответните 
комисии и дирекции да спазят този срок. Който е съгласен да сложим срок 
два месеца, моля да гласува. 

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

 

Следващото предложение д-р Радев да присъства със съвещателен глас. 



Гласуване: за - 8, против - 0, въздържали се - 2; 
          Приема се. 

 

Следващото предложение беше да бъде включен представител на 
Наблюдателната комисия. Който е съгласен, моля да гласува. 

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

 

Аз предлагам преди да гласуваме цялата точка да предложим имена, 
които ще бъдат в тази комисия. Имате думата за предложения. 

Григор Григоров предлага д-р Веселин Ангелов и Калина Пеева. 

Сали Исеин предлага Неджиб Неджибов. 

Милена Георгиева предлага Григор Григоров. 

Валентин Станев предлага Милена Димова. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Колеги, самата работна група, когато бъде сформирана, на своето 

първо събиране ще се избере и председател на групата. Който е съгласен и 
петимата колеги да влязат в работната група от квотата на ПК „Социални 
дейности и жилищна политика”, моля да гласува. 
 

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

Колеги, само ви призовавам отпускарски сезон е. Да може да участвате 
и да се стиковате за да можем да работим както трябва. Следваща точка е 
Разни. 
 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред. 
 

 Калина ПЕЕВА 
Имам въпрос. Имали присъстващи потребители на тези помощи да 

чуем обратното мнение? 
  
 Таня ВАСИЛЕВА 



Няма потребители. 
 
 Калина ПЕЕВА 
Вие на нашите събеседвания с потребителите все казвате, че нещата 

изглеждат по съвсем друг начин. Просто ако имаше тук някой от 
ползвателите ми се ще ше той да каже как примерно на една 200 лв. или 300 
лв. еднократна помощ би му решила проблема. За да разберем ние какво 
правим все пак.  

 
 Лидия МАРИНОВА 
 Само не бива да забравяме, че зад едни документи стоят наистина едни 

съдби. Тези помощи са наистина необходими. 
 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито от 

председателя на постоянната комисия. 
 
Начало на заседанието – 15:30 часа. 
Край на заседанието – 16:10 часа. 
 
 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ                                            ПРОТОКОЛИРАЛ  
 
    _______________________                                             _________________________ 
 
  /ЛИДИЯ МАРИНОВА/                                         /Д. АТАНАСОВА/   
 

 


