
ПРОТОКОЛ 
 

№ 10 
 
Днес 08.12.2016 г. от 11:00 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 
Д-р Веселин Ангелов 
Калина Пеева 
Милена Георгиева 
Милена Димова 
Пейчо Бюлбюлев 
Сали Исеин 
Д- р Янко Станев 
 
От заседанието отсъстваха: Григор Григоров и Неджиб Неджибов. 
 
Присъстват още: Коста Базитов - заместник кмет на Община Варна, адв. 

Петър Стамов - адвокат довереник към Общински съвет – Варна; Таня 
Василева - началник отдел „Социални услуги и проекти“ към дирекция 
„Социални дейности“, и д-р Радко Радев - представител на сдружение 
„Дружество на инвалидите Варна“. 

ПРОЕКТ 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Разглеждане на Предложение от Иван Портних,  кмет на Община 
Варна с рег. № РД16025894ВН/02.12.2016 г., относно отпускане и неотпускане 
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. № РД16023137ВН-001ВН/02.12.2016 г., относно даване на 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на детето Катя Костадинова Ивайлова, община Варна. 

 



3. Разглеждане на Предложение от Иван Портних,  кмет на Община 
Варна с рег. № РД16025887ВН/02.12.2016 г., относно разкриване на 
„Комплекс за социални услуги за възрастни хора „Гергана“ – ДСХ и ДПЛФУ“. 

 
4. Разни.  
 
Д-р Лидия МАРИНОВА 
Наложи се пак да се съберем, тъй като някои от важните решения, които 

трябва да се вземат за сесия на Общински съвет, дойдоха малко по-късно. 
Благодаря Ви, че проявихте отговорност и предпразнично в рамките на една 
седмица се събираме за втори път. Пред Вас е предложният дневен ред. Най-
вероятно към точка „Разни“ ще дойдат две преписки за смяна на адреса, които 
трябва да Ви представя и още една подточка. Ако Вие имате други 
предложния към дневния ред, моля да предлагате. Имате ли предложения? 
Който е съгласен с така предложеният дневен ред, моля да гласува. 

 
ДНЕВЕН РЕД 

 
1. Разглеждане на Предложение от Иван Портних,  кмет на Община 

Варна с рег. № РД16025894ВН/02.12.2016 г., относно отпускане и неотпускане 
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. № РД16023137ВН-001ВН/02.12.2016 г., относно даване на 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на детето Катя Костадинова Ивайлова, община Варна. 

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

Варна с рег. № РД16025887ВН/02.12.2016 г., относно разкриване на 
„Комплекс за социални услуги за възрастни хора „Гергана“ – ДСХ и ДПЛФУ“. 

 
4. Разни.  
Разглеждане на писмо от Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на 

„Национално сдружение на общините в Република България“ с рег. № 
ОС16000954ВН/05.12.2016 г., относно отпуснати пенсии на деца, считано от 1-
ви ноември 2016 г.. 

 
Гласуване: за – 9; против – 0; въздържали се – 0; 
Приема се. 

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



ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред. 
Разглеждане на Предложение от Иван Портних,  кмет на Община Варна 

с рег. № РД16025894ВН/02.12.2016 г., относно отпускане и неотпускане на 
еднократни помощи за задоволяване на инцидентно възникнали жизнени, 
образователни и комунални - битови потребности. 
 

Д-р Лидия МАРИНОВА 
Колеги, има списък, който Ви е предоставен за отпуснати помощи и 

списък, който Ви е предоставен за отказ. Ще гласуваме по отделно двата 
списъка, защото са две отделни решения. По първият списък за представяне на 
помощи има ли някой нещо да добави? Г-жа Василева. 

 
Таня ВАСИЛЕВА 
Аз бих искала към списъка за отпускане еднократни помощи за 

задоволяване на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунални 
- битови потребности да добавим още една помощ на Пламен Богомилов 
Кожухаров с рег. № РД16025882ВН/02.12.2016 г.. Молбата постъпи след 
заседанието на Вътрешно ведомствената комисия. Случая е тежък. 
Предлагаме да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 400 лв. 
/четиристотин лева/. 

 
Д-р Лидия МАРИНОВА 
Не излизате от рамките на бюджета? 
  
Таня ВАСИЛЕВА 
В рамките на бюджета сме.  
 
Д-р Лидия МАРИНОВА 
Който е „за“, моля да гласува? 
 
Гласуване: за – 9; против – 0; въздържали се – 0; 
Приема се. 
 
Който е съгласен с така предложения списък за отпускане на еднократни 

помощи за задоволяване на инцидентно възникнали жизнени, образователни и 
комунални - битови потребности, моля да гласува. 

 
Гласуване: за – 9; против – 0; въздържали се – 0; 
Приема се. 
 
По списъка за неотпускане на еднократни помощи има ли някакви 

възражения и коментари? Виждам, че повечето са поради неокомплектовани 



документи. Някакви възражения? Който е съгласен с така предложения 
списъка за неотпускане на еднократни помощи за задоволяване на инцидентно 
възникнали жизнени, образователни и комунални - битови потребности, моля 
да гласува. 

 
Гласуване: за – 9; против – 0; въздържали се – 0; 
Приема се. 

 
ТОЧКА ВТОРА от дневния ред. 

Разглеждане на Предложение от Иван Портних,  кмет на Община Варна 
с рег. № РД16023137ВН-001ВН/02.12.2016 г., относно даване на съгласие за 
внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална 
пенсия на детето Катя Костадинова Ивайлова, община Варна. 

 
Д-р Лидия МАРИНОВА  
Предоставени са всички необходими документи. Някакви възражения? 

Който е съгласен за даване на съгласие за внасяне на предложение в 
Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на детето, моля да 
гласува.   

   
Гласуване: за – 9; против – 0; въздържали се – 0; 
Приема се. 
 

ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред 
Разглеждане на Предложение от Иван Портних,  кмет на Община Варна 

с рег. № РД16025887ВН/02.12.2016 г., относно разкриване на „Комплекс за 
социални услуги за възрастни хора „Гергана“ – ДСХ и ДПЛФУ“. 

 
Д-р Лидия МАРИНОВА 
Към момента са две различни услуги на едно място. Предложението на 

администрацията е да се направи комплексен център за двата дома под една 
шапка. Искам с няколко думи да дадете пояснение. 

 
Коста БАЗИТОВ 
Аз ще използвам тази възможност. Благодаря Ви г-жо Председател. 

Завареното положение в Дом „Гергана“, заедно с втората услуга, още от 
началото на годината в разговори в администрацията и съгласуване с 
председателя на комисията – една административна мярка, която ще позволи 
да  организираме по-добре дейността с един ръководител, с отговорност към 
всички дейности, които предлагат дома за възрастни хора и дома за възрастни 
хора с увреждания. Няма смисъл две структури да съществува под две 
различни наименувания с два щата, а да бъдат обединени. Това дава много по-



добра възможност за управленски решения. Още повече, от близо месец, след 
конкурс г-жа Вълева спечели конкурса и е директор на тези две структури. В 
разговорите с нея смятаме, че е тя би се справила по-добре, ако структурата 
бъде една. Налагат се в последният момент и някои промени на предложените 
длъжности. Отново остават 65 /шестдесет и пет/ броя, но за нуждата от тази 
промяна г-жа Вълева ще сподели. 

 
Нели ВЪЛЕВА 
Уважаема, г-жо Председател. Уважаеми, общински съветници.  

Обръщам се към Вас относно корекция на списъка на длъжности на комплекс 
за социални услуги за възрастни хора „Гергана“ – дом за стари хора и дом за 
пълнолетни лица с физически увреждания, тъй като през м. Ноември настъпи 
промяна в Правилника. Домът за физически увреждания ще се казва Дом за 
пълнолетни деца с физически увреждания. Моля, да изглежда промяната в т. 
11 - където от „психолог“ да се трансформира в още една бройка „старша 
медицинска сестра“. Т. 14 - санитар: 24 /двадесет и четири/ длъжности да бъде 
20 /двадесет/ санитари и 4 /четири/ охрана. Има крещяща нужда да има 
охрана, тъй като контрола за влизане на външни лица ще бъде осъществен 
много по-добре. Т. 15 – „хигиенист“ да се трансформира в “перач гладач“ и 
съответно да станат 3 /три/ броя: перачо гладачи.  Всъщност т. 21 и т. 15 да 
бъдат трансформирани в „перач гладач“ и стават 3 /три/ бройки. Това са 
промените, за които се обръщам с апел да бъдат гласувани. Щатът се запазва 
65 /шестдесет и пет/ броя. Сега са 44 /четиридесет и четири/ броя за Дом 
„Гергана“ и 21 /двадесет и една/ броя за другият Дом.  

 
Д-р Лидия МАРИНОВА 
Колеги, някакъв коментар? Ние ще излезем със становище и по 

компетентност ще изпратим писмо до ПК „Финанси и бюджет“ и до Вр.К 
"Структури и общинска администрация" за окончателно решение. Нашата 
комисия трябва да вземе становище и по двата въпроса. Някакъв коментар? 

 
Д-р Янко СТАНЕВ 
Управител, добре. Защо никога не слагате „заместник-управител“? 
 
Нели ВЪЛЕВА 
За да не разширяваме щата. Направила съм  вътрешна заповед и съм 

упълномощила по ресори, кой за какво ме замества, когато ме няма: за 
социални дейности  съм упълномощила социален работник; за трудотерапия – 
трудотерапевт; за счетоводните неща съм упълномощила главният 
счетоводител. С нова структура по друг начин - нова заповед ще има 
съответно.  

 



Д-р Янко СТАНЕВ 
Казвам го от гледна точка на това, че ръководителят, освен с оперативна 

работа, трябва да се занимава със стратегическа работа. Мисля, че един от 
проблемите, който възниква в нашата работа е натовареността на 
ръководителите с оперативна работа, нормативната уредба и стратегията. Как 
ще печелите проекти? Ако бях аз, щях да сложа един „заместник-управител“ с 
много ясна и точна длъжностна характеристика, но помисли го по нататък във 
връзка с това, че за повишаване ефективността на разходите винаги трябва да 
имате повече време за анализи. На практика от сутринта до вечерта се 
занимаваш с оперативни проблеми.  

 
Нели ВЪЛЕВА 
Абсолютно сте прав. Аз нямам нищо против, но трябва да се разшири 

щата.  
 
Д-р Янко СТАНЕВ 
По принцип съм „за“ да се гласува. Ако имаме бюджетни проблеми, то 

може да го има и да се финансира от следващата година.  
 
Д-р Лидия МАРИНОВА 
Тоест, искате да има още една бройка за заместник управител? 
 
Коста БАЗИТОВ 
В рамките на числеността от 65/шестдесет и пет/ да се направи.  
 
Д-р Янко СТАНЕВ 
Така също може.  
 
Д-р Лидия МАРИНОВА 
Въпросът е, коя длъжност да се трансформира? 
 
Нели ВЪЛЕВА 
Точно това е. 
 
Пейчо БЮЛБЮЛЕВ 
Обединението дава ли възможност да се вдигнат заплатите на 

персонала? 
 
Нели ВЪЛЕВА 
Щатът се запазва. В договорите се обособяват възможностите.  
 
Д-р Лидия МАРИНОВА 



Заплатите зависят дали ще се покачат държавните стандарти. Колеги, 
други коментари? Предлагам да гласуваме отделно обединението на двете 
услугите в един комплексен център от структурата, както е предложена. Ще 
излезем с положително становище и ще изпратим по компетентност към ПК 
„Финанси и бюджет“ и към Вр.К „Структури и общинска администрация“ за 
окончателно решение. Ако г-жа Вълева и дирекцията са готови с предложение 
за трансформиране на някоя от бройките в „заместник управител“ ще внесат 
предложението в комисията „Структури и общинска администрация“. Ако им 
трябва повече време, може да бъде предложено да следваща комисия и сесия. 
Обединяваме ли се около това предложение? Който е съгласен така да 
поставим въпроса и гласуването, моля да гласува. 

 
Гласуване: за – 9; против – 0; въздържали се – 0; 
Приема се. 
 
Който е съгласен да излезем с положително становище за обединяване 

на двете услуги в комплексен център с оглед по-добро оперативно управление, 
моля да гласува.   

 
Гласуване: за – 9; против – 0; въздържали се – 0; 
Приема се. 
 
Който е съгласен с така предложените от г-жа Вълева и администрация 

структурни промени на структурата на комплексната услуга, моля да гласува. 
 
Гласуване: за – 9; против – 0; въздържали се – 0; 
Приема се. 
 
Колеги, излизаме с положително становище за създаване на комплексна 

услуга и даваме положително становище по предложената структура на този 
етап. 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред 
Разни.   
 
Д-р Лидия МАРИНОВА 
Аз като председател мога да внеса две предложения, които са само за 

смяна на адрес на съществуващи услуги. Ще Ви ги изчета една по една и ще 
гласуваме. 

 
4.1. Относно приемане на решение от Общински съвет – Варна за промяна в 
местонахождението на „Център за социална рехабилитация и интеграция за 
деца с увреждания“. 



Д-р Лидия МАРИНОВА 
 След проведен конкурс за предоставяне управлението на външен 

доставчик на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и 
интеграция“ за деца с увреждания с капацитет 25 места, делегирана от 
държавата дейност за спечелил конкурса кандидат беше определено 
сдружение „Агенция за социално развитие Вижън“, съгласно Заповед № 
3248/12.09.2016 г. на кмета на община Варна. Съгласно Договор № 
Д16001328ВН/20.09.2016 г., сключен между Община Варна и сдружение 
„Агенция за социално развитие Вижън“ социалната услуга „Център за 
социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания“ се предоставя на 
адрес: град Варна, жк „Чайка“ /до бл. 27/. Сградата е имот – частна общинска 
собственост. 

До настоящия момент социалната услуга „Център за социална 
рехабилитация и интеграция за деца с увреждания“ се предоставяше от 
сдружение „Евроинтеграция“ на адрес: град Варна, ул. „Сава“ № 2. 

Във връзка с промяна в местонахождението на „Център за социална 
рехабилитация и интеграция за деца с увреждания“ и на основание чл. 36 В от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, и на база 
гореизложеното, предлагам Общински съвет – Варна да вземе следното 
решение:  
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, на основание чл. 18, 
ал. 1, т. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 1 и ал. 2, т. 6 и чл. 36 
В от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински 
съвет – Варна дава съгласие за промяна в местонахождението на социалната 
услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с 
увреждания“ от адрес: гр. Варна, ул. „Сава“ № 2 на адрес: гр. Варна, жк. 
„Чайка“, до бл. 27. 

 
                             Вносител: д-р Лидия Маринова 

Общински съветник, мандат 2015 г. – 2019 г. 
 

 
Д-р Янко СТАНЕВ 
Не разбирам по кой ред се внася тази докладна, защото има много 

промени извършени по адресите. Трябва ли всички така да ги правим? 
 
Таня ВАСИЛЕВА 
Да. Има промяна в Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане и изискват, когато има смяна на адрес да бъде гласувано.  
 

Д-р Лидия МАРИНОВА 



Други въпроси? Който е съгласен с промяната на адреса, моля да гласува 
 

Гласуване: за – 9; против – 0; въздържали се – 0; 
Приема се. 
 
4.2. Относно приемане на решение от Общински съвет – Варна за 

местонахождението на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ с 
капацитет 80 места, делегирана от държавата дейност, реализирана на 
територията на община Варна. 

 
Д-р Лидия МАРИНОВА 
С решение № 385-5 от Протокол № 9 от заседание, проведено на 

28.06.2016 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за промяна вида на 
социалната услуга от „Център за социална рехабилитация и интеграция за 
деца от малцинствен произход“, капацитет 80 места, местна дейност, на 
„Център за обществена подкрепа“ с капацитет 80 места, местна дейност. 

На основание чл. 37 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане, Община Варна предприе действия за възлагане управлението на 
социалната услуга след провеждане на конкурс. Реализирането на социалната 
услуга се възложи на фондация „Владиславово“, която до момента беше 
финансирана от Община Варна за реализиране на социалната услуга „Център 
за социална рехабилитация и интеграция за деца от малцинствен произход“, 
капацитет 80 места. 

На основание Договор № Д16001366ВН/11.10.2016 г. с възложител 
Община Варна, фондация „Владиславово“ предоставя социалната услуга 
„Център за обществена подкрепа“ с капацитет 80 места като местна дейност и 
осъществява предложената Програма за развитие на социалната услуга.  

С Решение № 386-5 от Протокол № 9 от заседание, проведено на 
28.06.2016 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за разкриване на 
социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ с капацитет 80 места 
като делегирана от държавата дейност. 

Фондация „Владиславово“ имам многогодишен опит в предоставянето 
на социални услуги. Разполага с екип специалисти, които имат знания и 
умения за работа с деца и възрастни от различни уязвими групи в обществото.  

Фондация „Владиславово“ разполага с подходяща материална база за 
предоставяне на социалната услуга, находяща се на адрес: гр. Варна, кв. 
„Аспарухово“, ул. „Народни будители“ № 5, ет. 2 (сградата на ДКЦ „Св. Иван 
Рилски“), където функционира „Центъра за обществена подкрепа“ с капацитет 
80 места като местна дейност.  

Във връзка с изготвяне на предложение до Агенция за социално 
подпомагане за реализиране на социалната услуга „Център за обществена 
подкрепа“ с капацитет 80 места, като делегирана от държавата дейност и на 



база гореизложеното, предлагам Общински съвет – Варна да вземе следното 
решение: 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, на основание чл. 18 
ал. 1, т. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 1 и ал. 2, т. 10 и чл. 36 
В от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински 
съвет – Варна дава съгласие за реализиране на социалната услуга „Център за 
обществена подкрепа“ на адрес: гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Народни 
будители“ № 5, ет. 2 (сградата на ДКЦ „Св. Иван Рилски“).  

 
                           Вносител: д-р Лидия Маринова 

Общински съветник, мандат 2015 г. – 2019 г. 
 
Някакви въпроси? Няма. Който е съгласен, моля да гласува. 
 

Гласуване: за – 9; против – 0; въздържали се – 0; 
Приема се. 
 

4.3. Разглеждане на писмо от Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на 
„Национално сдружение на общините в Република България“ с рег. № 
ОС16000954ВН/05.12.2016 г., относно отпуснати пенсии на деца, считано от 1-
ви ноември 2016 г.. 

 
Д-р Лидия МАРИНОВА 
Колеги, тази точка е само за информация. Имаме информация от 

Министерски съвет на Република България за отпускане персонални пенсии 
по наше решение. Ще изчета само тези деца, които са от Община Варна: 
Тереза Иванова Бояджиева, Ани Христова Костова, Рита Страхилова Ангелова 
и Севдалина Страхилова Ангелова.  

 
Коста БАЗИТОВ 
Уважаема, г-жо Председател. Уважаеми, общински съветници. Две 

неща, ако позволите да Ви информирам.  
Приключи благотворителната акция „Кулинарен фест“, на която бяха 

събрани средства. Участваха над 22 /двадесет и два/ ресторанта. Представиха 
великолепно своите произведения. Комисия оцени. Почти всичко беше 
разпродадено. Средствата, които се събраха, ги предоставихме на Дом 
„Гергана“ да закупят това, което те биха желали да закупят. 

Втората е свързана с приключеният мониторинг върху дейността на 
социалните услуги за деца. От вчера на бюрото ми е доклада и затова не мога 
подробно да споделя всички неща, които мониторингът е изписал, но искам да 
Ви кажа, че първият ми прочит говори за една положителна оценка. Този 



мониторинг беше осъществен съвместно по проект с „Нов българска 
университет“ и наши специалисти. Една положителна оценка за работата на 
социалните услуги за деца. На следващо заседание, ако нямате нищо против, 
мога да дам една съвсем кратка информация – къде, защото има препоръки и 
то много важни препоръки. Само Ви казвам, че мониторингът е дал 
положителна оценка за социалните услуги.  

 
Д-р Лидия МАРИНОВА 
Благодаря Ви. Хубав ден.    
 
 
 
 
 

 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито от 

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

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

 


