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ПРОТОКОЛ 

 

№ 13 

 

Днес 03.11.2022 г. от 09:00 часа в Пленарна зала се проведе заседание на 

ПК „Социални дейности и жилищна политика“. 

 

На заседанието присъстваха: 

Милена Димова – председател на ПК „Социални дейности и жилищна 

политика“;  

Адиле Кямил 

Велин Стоянов 

Георги Георгиев 

Емил Бояджийски 

Йорданка Проданова 

Марица Гърдева 

Николай Малев  

Янко Станев 

 

Отсъства:  

Анелия Клисарова 

 

Присъстваха още: Коста Базитов – зам.-кмет на Община Варна, Таня 

Василева – директор на дирекция „Социални дейности“. 

 

Председателят на ПК „Социални дейности и жилищна политика“ 

откри заседанието и направи предложение за допълнение към дневния ред в 

т.5 Разни, а именно:  

Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22023566ВН/01.11.2022 г., относно даване на съгласие за кандидатстване на 

Община Варна по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, 

Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни възможности“, Програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. 

 

Резултати от гласуването: за – 8, против – 0, въздържал се – 1; 

предложението се приема. 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

 1. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22023441ВН/31.10.2022 г., относно отпускане и неотпускане на еднократни 

финансови помощи за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 
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2. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22023437ВН/31.10.2022 г., относно даване на съгласие за кандидатстване на 

Община Варна по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Приоритетна ос 2 

„Социално включване и равни възможности“, Програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2021-2027 г. 

3. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22023446ВН/31.10.2022 г., относно създаване на Съвет по въпросите на 

социалните услуги и определяне на състава му. 

4. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22023442ВН/31.10.2022 г., относно разкриване на местна дейност „Топъл 

обяд“ във връзка с участието на Община Варна, в качеството й на конкретен 

бенефициент в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално 

подпомагане 2021-2027 г. 

5. Разни. 

5.1. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22023566ВН/01.11.2022 г., относно даване на съгласие за кандидатстване на 

Община Варна по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, 

Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни възможности“, Програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. 

 

Резултати от гласуването: за – 8, против – 0, въздържал се – 1; 

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

1. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22023441ВН/31.10.2022 г., относно отпускане и неотпускане на еднократни 

финансови помощи за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване следните проекти за 

решения:  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с 

решение  на Общински съвет – Варна № 508-4(14)/04.03.2021 г., на база 

социален доклад по чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22023441ВН/31.10.2022 г., Общински съвет – Варна отпуска еднократна 

финансова помощ за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности на лицата, посочени в приложение към настоящото решение. 
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На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, тъй 

като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно 

поправима вреда, с оглед навременното получаване на отпуснатата еднократна 

финансова помощ на одобрените лица. 

 

Резултати от гласуването: за – 9, против – 0, въздържали се – 0; 

предложението се приема. 

 

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 база социален доклад 

по чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и по 

предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД22023441ВН/31.10.2022 г., 

Общински съвет – Варна не отпуска еднократна финансова помощ за 

задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности на лицата, посочени 

в приложение към настоящото решение. 

 

Резултати от гласуването: за – 7, против – 0, въздържали се – 2; 

предложението се приема. 

 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22023437ВН/31.10.2022 г., относно даване на съгласие за кандидатстване на 

Община Варна по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Приоритетна ос 2 

„Социално включване и равни възможности“, Програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2021-2027 г. 

 

 Таня Василева представи предложението от Кмета на Община Варна, 

относно подаването на проектното предложение по процедурата за 

предоставянето на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 

„Грижа в дома“, Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни 

възможности“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. 

Уточни, че целта на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица 

с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Ще бъдат разширени 

възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални 

услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации. 

Съгласно Таблица „Разпределение на потребителите по общини“ към 

условията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, 

максималният брой потребители, определен за Община Варна, е  915 лица и 

максималният размер на финансовата помощ е в размер на 4 797 015,60 лв. 
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Интегрираните здравно-социални услуги ще се предоставят в рамките на 12 

месеца и следва да приключат до 31.12.2025 г. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение:  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от 

Кмета на Община Варна с рег. № РД22023437ВН/31.10.2022 г., Общински съвет 

– Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да подаде проектно предложение по 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Приоритетна ос 2 „Социално включване и 

равни възможности“, Програма “Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички необходими 

правни и фактически действия за законосъобразното изпълнение на решението.  

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на горните 

решения предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни и 

значими обществени интереси, а именно – навременно кандидатстване за 

финансиране по процедурата. 

 

Резултати от гласуването: за – 9, против – 0, въздържали се – 0; 

предложението се приема. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

 

Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22023446ВН/31.10.2022 г., относно създаване на Съвет по въпросите на 

социалните услуги и определяне на състава му. 

 

Таня Василева представи предложението от Кмета на Община Варна, 

относно ангажимента за създаването на Съвет по въпросите на социалните 

услуги в изпълнение на Закона за социалните услуги, в който да участват 

представители на териториалните структури на МТСП, МЗ, МОН, МВР, 

частни доставчици на социални услуги, юридически лица с нестопанска цел за 

общественополезна дейност, лицата, ползващи социални услуги и висшите 

училища, обучаващи социални работници на територията на общината и 

областта.  

 

Председателят на комисията подложи на гласуване следното 

предложение направено от г-жа Таня Василева, относно промени в състава на 

Съвета по въпросите на социалните услуги, а именно:  

– да бъде сменено името под номер 2 в състава на членовете от д-р 

Силвия Наумова – директор на дирекция „Социално подпомагане“ – Варна с 
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Христина Димитрова, поради това, че вследствие на проведена конкурсна 

процедура заемаща длъжността директор на дирекция „Социално подпомагане“ 

– Варна е Христина Димитрова. 

– по повод постъпило ново предложение за участие в Съвета по 

въпросите на социалните услуги от г-жа Марина Карапетян – председател на 

дружество за хора с увреждания „Бриз – 2014“, същата да бъде включена под 

номер 19 в проекта за решение. 

 

Резултати от гласуването: за – 7, против – 1, въздържали се – 0; 

предложението се приема. 

 

След проведени дебати Председателят на комисията подложи на 

гласуване следния проект за решение: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 27, във връзка с чл. 26, т. 3-7 от Закона за 

социалните услуги и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22023446ВН/31.10.2022 г., Общински съвет – Варна реши:  

1. Създава Съвет по въпросите на социалните услуги към Община 

Варна в състав:   

Председател: Кмет на Община Варна  

Заместник-председатели: Заместник-кмет на Община Варна, Директор 

на дирекция „Социални дейности“ 

Секретар: Ивелина Кирилова – началник отдел „Социални услуги и 

проекти“, дирекция „Социални дейности“ 

Членове:  

1. Димитричка Кънчева – директор на Регионална дирекция „Социално 

подпомагане“ – Варна;  

2. Христина Димитрова – директор на дирекция „Социално подпомагане“ 

– Варна; 

3. Д-р Веселина Божилова – началник отдел „Държавен здравен контрол“, 

дирекция „Обществено здраве“ в Регионална здравна инспекция – Варна; 

4. Стела Калмукова – старши експерт по приобщаващо образование, 

Регионално управление на образованието – Варна;  

5. Деница Костова – полицейски инспектор в отдел „Охранителна 

полиция“, ОД на МВР – Варна;  

6. Доц. дн Тошко Петров – ръководител на катедра „Социални и правни 

науки“, Технически университет – Варна; 

7. Проф. Силвия Димитрова, д.оз.н. – ръководител катедра „Здравни 

грижи“ към Факултет по обществено здравеопазване, Медицински университет 

– Варна; 

8. Мария Чанкова – директор на ДЦПЛУ „Ривиера“ и ЦСРИ „Чайка“;  

9. Георги Георгиев – председател на „Национален алианс за социална 

отговорност“; 

10. Д-р Йорданка Ненчева – управител на ЦСРИВЖ „Импулс“ - Варна;  
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11. Нарине Банкова – социален работник за работа със семейства, 

Председател на Фондация „Радост за нашите деца“, Управител на Социално 

предприятие „Пекарна Радост“; 

12. Силвия Бакалова – ръководител на социален център при Сдружение 

„Милосърдие за теб“ – Варна; 

13. Елка Кръстева – правен консултант, Център „Афазия“ при Сдружение 

„Младежки алианс – Варна“; 

14. Надя Георгиева – ръководител на Наблюдавано жилище „Дом 

възможност Варна“. 

15. Адриана Русева – председател на УС на Фондация „Владиславово“; 

16. Албена Димова – председател на УС на СНЦОД „Алтруист“; 

17. Христо Шипанов – председател на Съюза на слепите в България – 

регионална организация Варна; 

18. Борислава Черкезова – изпълнителен директор на Фондация „Карин 

дом“. 

19. Марина Карапетян – председател на дружество за хора с увреждания 

„Бриз – 2014“. 

2. Възлага на Съвета по въпросите на социалните услуги да разработи и 

приеме, в срок 30 календарни дни от влизането на решението в сила Правилник 

за устройството и дейността си. 

 

Резултати от гласуването: за – 7, против – 1, въздържали се – 1; 

предложението се приема. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22023442ВН/31.10.2022 г., относно разкриване на местна дейност „Топъл 

обяд“ във връзка с участието на Община Варна, в качеството й на конкретен 

бенефициент в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално 

подпомагане 2021-2027 г. 

 

Таня Василева представи предложението от Кмета на Община Варна, 

относно кандидатстването по процедурата за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и 

основно материално подпомагане 2021-2027 г., като основна цел на проекта е 

подпомагане с топъл обяд на територията на  община Варна на хора, които 

поради своята възраст, трайно увреждане или заболяване не могат сами да 

задоволят своята потребност от топла храна, както и  уязвими лица, които 

са без или с ниски доходи. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение: 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение на 

Кмета на Община Варна с рег. № РД22023442ВН/31.10.2022 г., Общински съвет 

– Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да подаде проектно предложение по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално 

подпомагане 2021-2027 г. 

2. Определя дейността по предоставяне на „Топъл обяд“ като местна 

дейност по смисъла на Параграф 1, т. 20 от допълнителните разпоредби на 

Закона за публичните финанси. 

Възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички необходими 

правни и фактически действия за законосъобразното изпълнение на настоящото 

решение, за кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 

„Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-

2027. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на горните 

решения предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни и 

значими обществени интереси, а именно – навременно кандидатстване за 

финансиране по процедурата. 

 

Резултати от гласуването: за – 8, против – 0, въздържали се – 0; 

предложението се приема. 

 

ПЕТА ТОЧКА. РАЗНИ. 

 

Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22023566ВН/01.11.2022 г., относно даване на съгласие за кандидатстване на 

Община Варна по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, 

Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни възможности“, Програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. 

 

 Таня Василева отново представи предложението от Кмета на Община 

Варна, относно кандидатстване на Община Варна по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-

2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, Приоритетна ос 2 „Социално 

включване и равни възможности“, Програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2021-2027 г., като целта на процедурата е да подкрепи 

реформирането на системата на социалните услуги и улесни прехода към 

новите механизми на местно ниво, чрез предоставяне на финансови средства 

за развитие и укрепване на общинския капацитет. Съгласно условията за 
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кандидатстване по процедурата, максималният размер на финансовата 

помощ определена за Община Варна, е в размер до 1 107 317 лв.  

 

 Председателят на комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение: 

 ПК „Социални дейности и жилищна политика“ дава положително 

становище, относно даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, Приоритетна ос 2 

„Социално включване и равни възможности“, Програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2021-2027 г. и препраща към ПК „Финанси и бюджет” за 

вземане на окончателно решение. 
 

Резултати от гласуването: за – 7, против – 0, въздържали се – 2; 

предложението се приема. 

 

Коста Базитов – зам.-кмет на Община Варна благодари за 

конструктивната работа на комисията и взетите от нея решения на 

текущото заседание. 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията.  

 

Край на заседанието: 09:45 часа 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК СДЖП: 

 

 

______/П/____________          ________/П/___________ 

    /Милена ДИМОВА/                            /Светлана ПЕТРОВА/ 


