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ПРОТОКОЛ 

 

№ 2 

 

Днес 13.04.2020 г. от 10:00 часа се проведе онлайн заседание на ПК 

„Социални дейности и жилищна политика“. 

 

В заседанието се включиха: 

Лидия Маринова – Председател 

Адиле Кямил 

Анелия Клисарова 

Велин Стоянов 

Георги Георгиев 

Йорданка Проданова 

Мария Тодорова  

Милена Димова 

Стела Николова 

Янко Станев 

 

Включиха се още: Таня Василева – директор на дирекция „Социални 

дейности“,  

Тодор Балабанов – председател на Общински съвет – Варна. 

 

Лидия МАРИНОВА 

Добър ден, колеги! Всички сме на линия и имаме необходимия кворум, 

за да проведем заседанието на ПК „Социални дейности и жилищна 

политика“. Точките от дневния ред, за които сме се събрали са във връзка с 

помощите за отпускане и неотпускане на нуждаещи се граждани. Има ли 

някакви предложения за допълнение към дневния ред?  

 

Председателят на ПК „Социални дейности и жилищна политика“ 

предложи заседанието да протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

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

РД20006700ВН/08.04.2020 г., относно отпускане и неотпускане на 

еднократни финансови помощи за задоволяване на инцидентно възникнали 

жизнени, образователни и комунално-битови потребности.  

2. Разни. 
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Проведе се поименно гласуване. Резултати от гласуването: за - 10, 

против - 0, въздържали се - 0; предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

Лидия МАРИНОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД20006700ВН/08.04.2020 г., относно отпускане и 

неотпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване на 

инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови 

потребности. Комисията много добре разгледа заявленията, доста от лицата 

са включени. Давам думата на г-жа Таня Василева, за да ни запознае с 

мотивите за отпускането на помощите. Заповядайте, г-жо Василева! 

 

Таня ВАСИЛЕВА 

Добър ден и от мен на всички! В протокола, който предлагаме за 

отпускане на еднократни помощи обхваща 172 лица, като в това число 12 

лица са от бл. 302 на ж.к. „Вл. Варненчик“. Помощите, които отпускаме на 

тези лица са в размер на 500 лв., за да могат до известна степен да се 

съвземат след първите несгоди, с които са се сблъскали. Още на етап 

приемане на документи сме прецизирали за отпускането на еднократните 

помощи да кандидатстват хора, които са с ниски доходи под линията на 

бедност. Имаме определен брой отпуснати помощи за лица, които в 

следствие на починал близък са взели заеми, за да могат да извършат 

погребението на близките си. Имаме няколко деца, които сега завършват 

средното си образование и се отглеждат от своите баби, тъй като родителите 

им са починали. Сумата за тях е в размер до 500 лв. Периода на отпуснатите 

помощи обхваща края на месец август 2019 г. до 31.03.2020 г. и са в размер 

на 46 500 лв. Бюджета ни за 2020 г. е 130 800 лв., а отпуснатите средства от 

46 500 лв. за 172 лица са около 1/3 от размера му. Продължаваме да 

консултираме гражданите и сме готови да се отзовем във всеки един момент, 

в който имат нужда от нашата подкрепа. 

 

Лидия МАРИНОВА 

Колеги, мнения и съображения? 

 

Мария ТОДОРОВА 

Ние от групата общински съветници на БСП, след като се запознахме с 

материалите, бяхме притеснени от обстоятелството, че към 13.04.2020 г. се 

разглеждат искания, които са входирани в Община Варна през месец август 

2019 г. Въпроса ми е – до колко нуждата на лицата през месец април е 

същата, каквато е била през август? Предполагам, че състава на ВВК е 

разгледал пълната информация по тези преписки, но можем ли да бъдем 

сигурни, че действително на лицата ще бъдат изплащани тези социални 



3 
 

помощи? Това, което бихме искали като препоръка да направим и съответно 

да ни бъде дадена информация – защо тези искания чакат до настоящия 

момент и защо се бави работата на администрацията? 

 

Таня ВАСИЛЕВА 

От последния протокол за миналата година бяха отпуснати тези 

помощи до края на месец август. След това знаете, че Общински съвет 

прекрати своята дейност, поради предстоящите избори и по тази причина 

нямаше заседания. След това влязохме в процедура за приемане на бюджета 

на Община Варна за 2020 година и затова се получи това забавяне, но за 

сметка на това сме успели да разгледаме и обработим всички искания до 

27.03.2020 г. и да ги включим в този протокол. Ние сме били във връзка с 

нуждаещите лица, уведомявали сме ги какво се случва с техните искания, 

така че всички помощи, които сме отпуснали и необходимостта от 

отпускането им е актуална и към днешна дата.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Категорично заявявам, че забавяне в работата на Съвета няма, всички 

преписки са постъпили в деловодството на Общински съвет – Варна и е 

видно при Вас. Можете да видите кога са входирани при нас – през миналата 

седмица и незабавно са разпределени за разглеждане в рамките на една 

седмица на днешното заседание. При нас забавяне в работата няма. 

Благодаря! 

 

Янко СТАНЕВ 

Работата на администрацията по отношение на социалните помощи и 

цялостната политика на Община Варна е перфектна. Естествено причините за 

забавянето бяха казани, препоръките също се взимат под влияние. Всички 

знаем каква е методологията, по която се извършват всички тези неща. Аз 

съм доволен, че точно в разгара на епидемиологичната обстановка успяваме 

да дадем близо 1/3 от средствата заложени в годишния бюджет. Не виждам 

никакво основание за социално притеснение, а виждам основание само за 

политическо притеснение. Благодаря! 

 

Лидия МАРИНОВА 

И аз благодаря! Заповядайте, г-н Георгиев! 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Здравейте! В последните няколко седмици имаме ежедневни 

обаждания от възрастни болни хора, които по обясними причини нямат 

възможност да дойдат и да подадат искания за получаване на еднократни 

помощи. Тук трябва да се намеси Общината, защото в момента нуждаещи се 

има хиляди… Имам предложение Общината да помогне на хората с най-
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ниски доходи, ако трябва с еднократна помощ или ако трябва с материална. 

Да бъдем активни, да не оставяме хората в нужда и да бъдат взети мерки. 

 

Таня ВАСИЛЕВА 

Искам да уведомя и да уверя абсолютно всички общински съветници, 

че нашите телефони са постоянно включени и ние консултираме гражданите 

за възможностите, по които можем да ги подпомогнем. Трябва да Ви кажа, че 

в този тежък период, не само отпускането на еднократната помощ е подкрепа 

за възрастните хора и тези, които са с увреждания. В последните дни ние 

имаме включени нови 40 души с домашен социален патронаж. Работи 

дирекция „Превенции“ за закупуване на хранителни продукти. Съвместно с 

БЧК също организираме подпомагане на лицата с отпускане на пакети с 

хранителни продукти. В момента Община Варна подготвя проектно 

предложение, поканени сме от Агенция за социално подпомагане, за 

осигуряване на топъл обяд за 250 нови лица. Проектното предложение ще 

подадем в срок до 21.04.2020 г. и от 01.05.2020 г. ще можем допълнително да 

осигурим топъл обяд за лица, които са с доходи под линията на бедност. 

Така, че във всички посоки се стремим да подпомогнем хората, които имат 

нужда от нашата подкрепа. Екипите от социалните ни центрове, въпреки че 

няма физическо присъствие на потребители в тях, са в непрекъснат контакт с 

потребителите и им осигуряват своевременна психологическа и материална 

подкрепа. Така, че администрацията във всички тези дни е на горещите 

телефони и сме готови да се отзовем и подкрепим във всеки един момент 

хората, които имат нужда от нас. 

 

Лидия МАРИНОВА 

Колеги, аз имам едно предложение, да гласуваме допълнение към 

проекта за решение за отпускането на помощи, то да има „предварително 

изпълнение“, за да не се наложи още да чакат тези лица. 

 

Проведе се поименно гласуване. Резултати от гласуването: за - 10, 

против - 0, въздържали се - 0; предложението се приема. 

 

Лидия МАРИНОВА 

Предлагам Ви да гласуваме анблок следния проект за решение: 

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 № 156-4(4)/11.02.2020 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. № 

РД20006700ВН/08.04.2020 г., Общински съвет – Варна отпуска еднократна 

финансова помощ за задоволяване на инцидентно възникнали жизнени, 

образователни и комунално-битови потребности на лицата, посочени в 

приложение към настоящото решение. 
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На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

трудно поправима вреда. 

1. И. Й. С. – искане с рег. № РД19015597ВН/22.08.2019 г. – ОТПУСКА 

300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

2. С. Г. П. – искане с рег. № РД19015901ВН/27.08.2019 г. – ОТПУСКА 

100 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

3. Д. Н. Й. – искане с рег. № РД19015926ВН/27.08.2019 г. – ОТПУСКА 

200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

4. И. Д. Б. – искане с рег. № РД19015927ВН/27.08.2019 г. – ОТПУСКА 

200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

5. Д. Г. Г. – искане с рег. № РД19015940ВН/27.08.2019 г. – ОТПУСКА 

200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

6. Н. А. В. – искане с рег. № РД19015947ВН/27.08.2019 г. – ОТПУСКА 

300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

7. К. И. Б. – искане с рег. № РД19015996ВН/28.08.2019 г. – ОТПУСКА 

100 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

8. Ц. Х. Г. – искане с рег. № РД19015998ВН/28.08.2019 г. – ОТПУСКА 

100 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

9. Н. Б. А. – искане с рег. № РД19016035ВН/28.08.2019 г. – ОТПУСКА 

200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

10.Ф. М. Г. – искане с рег. № РД19016099ВН/29.08.2019 г. – ОТПУСКА 

200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

11.В. Ж. Д. – искане с рег. № РД19016100ВН/29.08.2019 г. – ОТПУСКА 

150 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

12. И. К. С. – искане с рег. № РД19016102ВН/29.08.2019 г. – ОТПУСКА 

300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

13.К. Ц. Ж. – искане с рег. № РД19016116ВН/29.08.2019 г. – ОТПУСКА 

300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

14. Р. Д. Д. – искане с рег. № РД19016177ВН/29.08.2019 г. – ОТПУСКА 

300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

15. Е. С. Х. – искане с рег. № РД19016619ВН/05.09.2019 г. – ОТПУСКА 

300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

16.Н. З. М. – искане с рег. № РД19017058ВН/12.09.2019 г. – ОТПУСКА 

300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

17. С. И. С. – искане с рег. № РД19017541ВН/19.09.2019 г. – ОТПУСКА 

300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

18.М. М. Р. – искане с рег. № РД19017975ВН/26.09.2019 г. – ОТПУСКА 

400 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

19. Д. Щ. Д. – искане с рег. № РД19017981ВН/26.09.2019 г. – 

ОТПУСКА 300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 
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20.М. М. Д. – искане с рег. № РД19018085ВН/27.09.2019 г. – 

ОТПУСКА 300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности.  

21. И. Б. С. – искане с рег. № РД19018534ВН/03.10.2019 г. – ОТПУСКА 

200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

22. П. Е. С. – искане с рег. № РД19019012ВН/10.10.2019 г. – ОТПУСКА 

300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

23. М. С. У.-Г. – искане с рег. № РД19019572ВН/17.10.2019 г. – 

ОТПУСКА 300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

24. Е. Х. Ю. – искане с рег. № РД19019877ВН/22.10.2019 г. – 

ОТПУСКА 100 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

25. Р. Р. Р. – искане с рег. № РД19019896ВН/22.10.2019 г. – ОТПУСКА 

400 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

26. А. Я. Т. – искане с рег. № РД19020055ВН/24.10.2019 г. – ОТПУСКА 

200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

27. С. Л. К. – искане с рег. № РД19020314ВН/29.10.2019 г. – ОТПУСКА 

200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

28. М. П. Я. – искане с рег. № РД19020318ВН/29.10.2019 г. – 

ОТПУСКА 300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

29. Р. К. А. -  искане с рег. № РД19020332ВН/29.10.2019 г. – ОТПУСКА 

200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

30. Р. С. Д. – искане с рег. № РД19020344ВН/29.10.2019 г. – ОТПУСКА 

200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

31. Т. А. Л. – искане с рег. № РД19020526ВН/31.10.2019 г. – ОТПУСКА 

300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

32. С. Й. С. – искане с рег. № РД19020546ВН/31.10.2019 г. – ОТПУСКА 

150 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

33. Б. Ф. Б. – искане с рег. № РД19019495ВН/16.10.2019 г. – ОТПУСКА 

300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

34. С. В. К. – искане с рег. № РД19021017ВН/07.11.2019 г. – ОТПУСКА 

150 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

35.Т. А. М. – искане с рег. № РД19021460ВН/14.11.2019 г. – ОТПУСКА 

500 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

36.Н. М. Д. – искане с рег. № РД19021756ВН/19.11.2019 г. – ОТПУСКА 

150 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

37. И. Г. Х. – искане с рег. № РД19021273ВН/12.11.2019 г. – ОТПУСКА 

300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

38.Т. Ф. М. – искане с рег. № РД19022375ВН/28.11.2019 г. – ОТПУСКА 

300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

39. Г. И. Х. – искане с рег. № РД19022383ВН/28.11.2019 г. – ОТПУСКА 

200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 
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40. Д. А. Я. – искане с рег. № РД19022385ВН/28.11.2019 г. – ОТПУСКА 

300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

41. И. П. Д. – искане с рег. № РД19022692ВН/03.12.2019 г. – 

ОТПУСКА 200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

42. И.С. Н. – искане с рег. № РД19022694ВН/03.12.2019 г. – ОТПУСКА 

200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

43. Д. З. А. – искане с рег. № РД19023514ВН/12.12.2019 г. – ОТПУСКА 

200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

44. Д. Т. Б.  - искане с рег. № РД19023527ВН/12.12.2019 г. – ОТПУСКА 

200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

45.Й. Д. Д.  -  искане с рег. № РД19023540ВН/12.12.2019 г. – 

ОТПУСКА 200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

46. С. К. Г. – искане с рег. № РД19023356ВН/10.12.2019 г. – ОТПУСКА 

500 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

47. Я. С. С.-К. – искане с рег. № РД19023821ВН/17.12.2019 г. – 

ОТПУСКА 300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

48.Д. Д. А. -  искане с рег. № РД19023829ВН/17.12.2019 г. – ОТПУСКА 

250 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

49.Н. Е. А.  - искане с рег. № РД19023849ВН/17.12.2019 г. – ОТПУСКА 

300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

50.П. С. П. – искане с рег. № РД19024027ВН/19.12.2019 г. – ОТПУСКА 

150 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

51.И. И. Т. – искане с рег. № РД19024035ВН/19.12.2019 г. – ОТПУСКА 

200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

52.М. С. Т. – искане с рег. № РД19024049ВН/19.12.2019 г. – ОТПУСКА 

300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

53.Л. И. С. – искане с рег. № РД19024079ВН/19.12.2019 г. – ОТПУСКА 

200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

54.В. С. Г. – искане с рег. № РД19024483ВН/31.12.2019 г. – ОТПУСКА 

200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

55.К. Е. К. – искане с рег. № РД20000410ВН/09.01.2020 г. – ОТПУСКА 

200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

56.Й. Н. Д. – искане с рег. № РД20000639ВН/13.01.2020 г. – ОТПУСКА 

400 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

57.С. Г. С. – искане с рег. № РД20000702ВН/14.01.2020 г. – ОТПУСКА 

300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

58.Е. П. П. – искане с рег. № РД20000792ВН/15.01.2020 г. – ОТПУСКА 

200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

59.В. В. Н. – искане с рег. № РД20000892ВН/16.01.2020 г. – ОТПУСКА 

500 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 
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60.Р. Ц. Ц. – ЙОРДАНОВА – искане с рег. № 

РД20000956ВН/16.01.2020 г. – ОТПУСКА 500 лв. за задоволяване на 

жизнени и комунално-битови потребности. 

61.М. Х. Д. – искане с рег. № РД20001006ВН/17.01.2020 г. – ОТПУСКА 

200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

62.М. С. Д. – искане с рег. № РД20001104ВН/20.01.2020 г. – ОТПУСКА 

200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

63.А. Т. К. – искане с рег. № РД20001163ВН/20.01.2020 г. – ОТПУСКА 

500 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

64.В. Н. Д. – искане с рег. № РД20001121ВН/20.01.2020 г. – ОТПУСКА 

200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

65.Д. А. Д. – искане с рег. № РД20001235ВН/21.01.2020 г. – ОТПУСКА 

200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

66.Л. С. Х. – искане с рег. № РД20001225ВН/21.01.2020 г. – ОТПУСКА 

200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

67.Ж. К. Д. – искане с рег. № РД20001247ВН/21.01.2020 г. – ОТПУСКА 

200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

68.С. Ж. Н. – искане с рег. № РД20001248ВН/21.01.2020 г. – ОТПУСКА 

200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

69.Н. Ж. П. – искане с рег. № РД20001360ВН/22.01.2020 г. – ОТПУСКА 

500 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

70.И. А. Д. - искане с рег. № РД20001362ВН/22.01.2020 г. – ОТПУСКА 

500 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

71.М. С. С. – искане с рег. № РД20001479ВН/23.01.2020 г. – ОТПУСКА 

300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

72.Н. К. К. – искане с рег. № РД20001493ВН/23.01.2020 г. – ОТПУСКА 

300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

73.Н. Т. Г. – искане с рег. № РД20001557ВН/24.01.2020 г. – ОТПУСКА 

600 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

74.С. И. Р. – искане с рег. № РД20001563ВН/24.01.2020 г. – ОТПУСКА 

500 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

75.П. Д. Д. – искане с рег. № РД20001606ВН/24.01.2020 г. – ОТПУСКА 

500 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

76.Д. Т. В. – искане с рег. № РД20001627ВН/27.01.2020 г. – ОТПУСКА 

500 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

77.Т. Н. М. – искане с рег. № РД20001857ВН/28.01.2020 г. – ОТПУСКА 

300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

78.Л. Х. Л. – искане с рег. № РД20001858ВН/28.01.2020 г. – ОТПУСКА 

200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

79.А. Д. Ф. – искане с рег. № РД20001861ВН/28.01.2020 г. – ОТПУСКА 

500 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

80.Я. П. А. – искане с рег. № РД20001865ВН/28.01.2020 г. – ОТПУСКА 

300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 
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81.Н. С. Д. – искане с рег. № РД20001877ВН/28.01.2020 г. – ОТПУСКА 

200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

82.Д. Д. Г. – искане с рег. № РД20001892ВН/28.01.2020 г. – ОТПУСКА 

300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

83.С. Ф. И. – искане с рег. № РД20002160ВН/30.01.2020 г. –ОТПУСКА 

200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

84.О. А. К. – искане с рег. № РД20002171ВН/30.01.2020 г. – ОТПУСКА 

300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

85.Р. И. Н. – искане с рег. № РД20002172ВН/30.01.2020 г. – ОТПУСКА 

150 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

86.М. Д. Д. – искане с рег. № РД20002180ВН/30.01.2020 г. – ОТПУСКА 

500 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

87.Д. М. Й. – искане с рег. № РД20002296ВН/31.01.2020 г. – ОТПУСКА 

300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

88.Н. А. К. – искане с рег. № РД20002532ВН/04.02.2020 г. – ОТПУСКА 

300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

89.С. А. Х. -  искане с рег. № РД20002541ВН/04.02.2020 г. – ОТПУСКА 

200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

90.Б. Т. Б. – искане с рег. № РД20002544ВН/04.02.2020 г. – ОТПУСКА 

400 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

91.В. В. К. – искане с рег. № РД20002545ВН/04.02.2020 г. – ОТПУСКА 

200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

92.В. Д. К. – искане с рег. № РД20002547ВН/04.02.2020 г. – ОТПУСКА 

100 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

93.А. С. П. – искане с рег. № РД20002570ВН/04.02.2020 г. – ОТПУСКА 

150 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

94.Р. В. В. – искане с рег. № РД20002586ВН/04.02.2020 г. – ОТПУСКА 

200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

95.Б. Б. Б. – искане с рег. № РД20002768ВН/06.02.2020 г. – ОТПУСКА 

200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

96.К. С. С. – искане с рег. № РД20002782ВН/06.02.2020 г. – ОТПУСКА 

400 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

97.Щ. М. Х. – искане с рег. № РД20002882ВН/07.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

98.А. Щ. М. – искане с рег. № РД20002883ВН/07.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

99.А. К. М. – искане с рег. № РД20003127ВН/11.02.2020 г. – ОТПУСКА 

200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

100. Г. В. К. – искане с рег. № РД20003281ВН/12.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 
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101. Н. И. П. – искане с рег. № РД20003329ВН/13.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

102. Х. К. И. - искане с рег. № РД20003331ВН/13.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 400 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

103. Т. Н. С. – искане с рег. № РД20003337ВН/13.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 150 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

104. М. С. И. – искане с рег. № РД20003339ВН/13.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

105. М. М. А. – искане с рег. № РД20003340ВН/13.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

106. Й. Ж. М. – искане с рег. № РД20003343ВН/13.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

107. К. К. М. – искане с рег. № РД20003344ВН/13.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

108.З. С. Б. – искане с рег. № РД20003354ВН/13.02.2020 г. – ОТПУСКА 

300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 

109. С. П. Н. – искане с рег. № РД20003413ВН/14.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 500 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

110. К. П. В. – искане с рег. № РД20003429ВН/14.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 500 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

111. В. Д. П. – искане с рег. № РД20003439ВН/14.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

112. Г. В. Г. – искане с рег. № РД20003580ВН/17.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 500 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

113. К. С. Н. – искане с рег. № РД20003611ВН/18.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 150 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

114.  В. Г. Х. – искане с рег. № РД20003615ВН/18.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

115. Ф. А. Ш. – искане с рег. № РД20003617ВН/18.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 150 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 
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116. М. М. И. -  искане с рег. №  РД20003637ВН/18.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

117. Д. В. А. – искане с рег. № РД20003679ВН/18.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

118. Е. А. К. – искане с рег. № РД20003823ВН/20.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

119. С. С. С. – искане с рег. № РД20003824ВН/20.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

120. М. В. М. – искане с рег. № РД20003826ВН/20.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

121. Я. М. И. – искане с рег. № РД20003844ВН/20.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 400 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

122. М. И. М. – искане с рег. № РД20003845ВН/20.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 400 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

123. А. О. С. – искане с рег. № РД20004114ВН/25.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 500 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

124. О. И. С. – искане с рег. № РД20004115ВН/25.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

125. З. А. К. – искане с рег. № РД20004125ВН/25.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

126. Д. Г. М. – искане с рег. № РД20004126ВН/25.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 500 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

127. Х. Г. А. – искане с рег. № РД20004132ВН/25.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

128. С. Г. Д. – искане с рег. № РД20004141ВН/25.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

129. Ю. Г. М. – искане с рег. № РД20004150ВН/25.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 
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130. А. М. Н. – искане с рег. № РД20004349ВН/27.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

131. Н. Н. Р. – искане с рег. № РД20004350ВН/27.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

132. И. М. И. – искане с рег. № РД20004324ВН/27.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 250 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

133. Ц. С. К. – искане с рег. № РД20004332ВН/27.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

134. М. Д. Ж. – искане с рег. № РД20004337ВН/27.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 150 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

135. К. К. Д. – искане с рег. № РД20004347ВН/27.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

136. К. Т. Т. – искане с рег. № РД20004348ВН/27.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

137. П. С. М. – искане с рег. № РД20004361ВН/27.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

138. П. Н. Я. – искане с рег. № РД20004362ВН/27.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

139. Р. Й. Н. – искане с рег. № РД20004364ВН/27.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

140. Г. И. Б. – искане с рег. № РД20004379ВН/27.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 150 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

141. Н. Н. М. – искане с рег. № РД20004383ВН/27.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 250 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

142. Г. И. М. - ВЛАЕВА – искане с рег. № РД20004452ВН/28.02.2020 

г. – ОТПУСКА 200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

143. И. Г. К. – искане с рег. № РД20004514ВН/28.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 400 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 
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144. Х. К. П. – искане с рег. № РД20004461ВН/28.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 150 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

145. Д. И. Д. – искане с рег. № РД20003224ВН/12.02.2020 г. – 

ОТПУСКА 200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

146. Р. В. В. – искане с рег. № РД20004623ВН/02.03.2020 г. – 

ОТПУСКА 400 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

147. Р. М. И. – искане с рег. № РД20004670ВН/04.03.2020 г. – 

ОТПУСКА 200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

148. И. А. Б. – искане с рег. № РД20004724ВН/05.03.2020 г. – 

ОТПУСКА 200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

149. Ж. Б. Б. – искане с рег. № РД20004735ВН/05.03.2020 г. –  

ОТПУСКА 400 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

150. Д. Д. Д. – искане с рег. № РД20004740ВН/05.03.2020 г. – 

ОТПУСКА 200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

151. М. М. Р. – искане с рег. № РД20004754ВН/05.03.2020 г. – 

ОТПУСКА 300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

152. А. А. П. – искане с рег. № РД20004760ВН/05.03.2020 г. – 

ОТПУСКА 150 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

153. А. Д. Л. – искане с рег. № РД20004761ВН/05.03.2020 г. – 

ОТПУСКА 200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

154. А. А. Л. – искане с рег. № РД20004762ВН/05.03.2020 г. – 

ОТПУСКА 300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

155. Н. А. Р. – искане с рег. № РД20004763ВН/05.03.2020 г. – 

ОТПУСКА 150 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

156. В. И. Д. – искане с рег. № РД20004781ВН/05.03.2020 г. – 

ОТПУСКА 300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

157. Н. С. Д. – искане с рег. № РД20004944ВН/09.03.2020 г. – 

ОТПУСКА 300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 
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158. М. И. И. – искане с рег. № РД20005049ВН/10.03.2020 г. – 

ОТПУСКА 200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

159. Е. Г. Г. – искане с рег. № РД20005050ВН/10.03.2020 г. - 

ОТПУСКА 200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

160. А. Л. М. – искане с рег. № РД20005090ВН/10.03.2020 г. – 

ОТПУСКА 500 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

161. Д. Ф. Х. – искане с рег. № РД20005133ВН/10.03.2020 г. – 

ОТПУСКА 100 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

162. К. Н. Н. – искане с рег. № РД20005204ВН/11.03.2020 г. – 

ОТПУСКА 300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

163. А. Е. И. – искане с рег. № РД20005271ВН/12.03.2020 г. – 

ОТПУСКА 200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

164. Р. Д. И. – искане с рег. № ОСИСД20001317ВН/17.03.2020 г. – 

ОТПУСКА 400 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

165. Н. М. Б. – искане с рег. № ОСИСД20001318ВН/17.03.2020 г. – 

ОТПУСКА 500 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

166. В. Г. П. – искане с рег. № ОСИСД20001319ВН/17.03.2020 г. – 

ОТПУСКА 300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

167. П. Г. А. – искане с рег. № РД20005722ВН/19.03.2020 г. – 

ОТПУСКА 200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

168. С. Г. К. – искане с рег. № РД20005903ВН/23.03.2020 г. 

ОТПУСКА 200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

169. Р. К. А. – искане с рег. № РД20005971ВН/24.03.2020 г. – 

ОТПУСКА 200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

170. Е. И. К. – искане с рег. № РД20006078ВН/26.03.2020 г. – 

ОТПУСКА 200 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

171. Г. Н. К. – искане с рег. № РД20006079ВН/26.03.2020 г. – 

ОТПУСКА 300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 
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172. Л. Х. А. – искане с рег. № РД20006135ВН/27.03.2020 г. – 

ОТПУСКА 300 лв. за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да 

гласува. 

 

Проведе се поименно гласуване. Резултати от гласуването: за - 10, 

против - 0, въздържали се - 0; предложението се приема. 

 

Лидия МАРИНОВА 

Сега ще дам думата на г-жа Таня Василева, за да ни предостави 

информация за лицата, на които е отказана еднократна помощ. Заповядайте, 

г-жо Василева! 

 

Таня ВАСИЛЕВА 

Имаме четири отказа, тъй като подадените искания са прецизирани още 

в момента на входирането им. Две от лицата, които са включени тук са 

гласувани от комисия Здравеопазване. Те ще получат еднократна помощ от 

дирекция „Здравеопазване“. В другия случай са подадени искания от 

съпругата и съпругът, но тъй като са семейство, ние отпускаме на единия 

член еднократна помощ, а на другия сме отказали. И първия случай е от 

компетенциите на дирекция „Здравеопазване“ и ще бъде разгледан там. И 

като цяло мога да кажа, че всички наши искания са удовлетворени. 

 

Мария ТОДОРОВА 

Въпроса ми е свързан с първото лице, тъй като виждам, че неговото 

искане е от октомври 2019 г. Ако ние сега му откажем социална помощ – 

дали лицето има все още някаква нужда към днешна дата от някаква помощ 

или пък тя е станала значително по-голяма? 

 

Таня ВАСИЛЕВА 

На следващо заседание на комисия „Здравеопазване“ ще бъде 

предложено това лице. Искам само да Ви уведомя, че все пак лицето не е с 

доходи под линията на бедност. Неговата пенсия е в размер на 448 лв., а при 

нас линията на бедност е 363 лв. Но в зависимост от това, че той има 

здравословен проблем колегите от дирекция „Здравеопазване“ ще го включат 

в следващия протокол. 

 

Лидия МАРИНОВА 

Благодаря Ви! Предлагам Ви да гласуваме анблок следния проект за 

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 база социален 

доклад по чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
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подпомагане и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20006700ВН/08.04.2020 г., Общински съвет – Варна не отпуска еднократна 

финансова помощ за задоволяване на инцидентно възникнали жизнени, 

образователни и комунално-битови потребности на лицата, посочени в 

приложение към настоящото решение. 

1. Б. А. Я. – искане с рег. № РД19018695ВН/07.10.2019 г. – ОТКАЗ – 

мотивът за отпускане на еднократна финансова помощ е в компетенциите на 

ПК „Здравеопазване“. 

2. Д. М. Д. – искане с рег. № РД20000234ВН/07.01.2020 г. – ОТКАЗ – 

получена еднократна финансова помощ за лечение от дирекция 

„Здравеопазване“ през 2020 г. 

3. С. В. И. – искане с рег. № РД20001879ВН/28.01.2020 г. – ОТКАЗ – 

получена еднократна финансова помощ за лечение от дирекция 

„Здравеопазване“ през 2020 г. 

4. К. М. А. – искане с рег. № РД20005972ВН/24.03.2020 г. – ОТКАЗ – 

съпругата на лицето е получила еднократна финансова помощ за 

задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности през 2020 г. 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да 

гласува. 

 

Проведе се поименно гласуване. Резултати от гласуването: за - 10, 

против - 0, въздържали се - 0; предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА. РАЗНИ. 

 

Лидия МАРИНОВА 

Колеги, тъй като не бяха постъпили други точки за разглеждане…  

 

Георги ГЕОРГИЕВ  

Има точка разни.  

 

Лидия МАРИНОВА 

Да, но нямаше постъпили предложения за допълнение на дневния ред. 

Такива се правят, когато гласуваме дневния ред. Аз дадох тази възможност, 

но никой не каза, че има предложения. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Аз искам едно предложение да направя… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Предлагам да се направи изключение и да разгледате въпроса, който ще 

постави колегата Георгиев, но Ви призовавам, това да бъде изключение и да 

спазвате процедурните правила. Всеки един следва да е запознат с тях. 
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Георги ГЕОРГИЕВ 

Благодаря! Не разбрах, че такава е процедурата, ще го имам предвид и 

ще я спазвам. Да! Въпроса, който бих искал да бъде включен е свързан с 

изготвяне на план и планиране на допълнително материално стимулиране на 

медицинските специалисти, които работят в общинските болници на 

територията на община Варна. 

 

Янко СТАНЕВ 

Председателският съвет разглеждахме въпроса с лечебните заведения. 

Имаше предложения, които са отправени до НЗОК, до Парламента и т.н. част 

от тези въпроси бяха решени на парламентарно ниво и НЗОК ще плаща 85% 

на съответните заведения. В тази връзка комисия „Здравеопазване“ ще 

направи заседание, на което ще разгледаме дали извън рамките на тези 85%, 

които ще получат нашите лечебни заведения и разходите, които имат 

допълнително, дали им стигат тези 15%. Тогава ние ще внесем предложение 

– каква помощ конкретно е необходима, за да се достигне до нивото, в което 

няма да имат финансов дефицит. Това е директна помощ. На заседанието на 

ПК „Здравеопазване“, на което каня г-н Георгиев да се включи, ще вземем 

необходимите решения. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

 Колега Георгиев, като правите предложение за отпускане на помощи 

първо в социална комисия, а не в здравна, подготвен ли сте да водим дебата. 

Вие знаете ли колко медицински специалисти работят на територията на 

община Варна в общински лечебни заведения. Или само правим едно 

предложение – дайте да отпуснем едни средства и до там. 

 

Лидия МАРИНОВА 

Всички ще получат възнагражденията си и никой няма да бъде ощетен. 

Като лекар Ви го казвам. Нека да се съсредоточим върху социалния аспект. 

Нашата комисия отпуска средства за комунално-битови нужди. ПК 

„Здравеопазване“ ще е тази, която ще реши на колегите колко допълнително 

ще отпуснем, за да не са ощетени и нито един няма да бъде ощетен. Този 

въпрос не е предмет на ПК „Социални дейности“ и аз предлагам този дебат 

да бъде воден там. 

 

Стела НИКОЛОВА 

Във връзка с тежкото икономическо състояние на доста хора имам 

следното питане. Администрацията обмисля ли актуализация на бюджета? 

Разбирам, че социалната комисия разполага със 130 хил. лв. Те няма да са 

достатъчни, дали не трябва да се помисли по този въпрос за някаква 

актуализация на средства, които да дойдат от друго място, защото трябва да 

Ви кажа, че има наистина бедстващи хора. 
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Таня ВАСИЛЕВА 

На този етап виждате, че се налага да бъдат пренасочвани средства към 

дирекция „Здравеопазване“ предвид това, че трябваше да се купуват 

дезинфектанти, предпазни средства, маски, предпазни облекла, шлемове и 

т.н. Всеки ден на официалните брифинги министър Сачева предлага нови и 

нови мерки за подкрепа на лицата, които се нуждаят от отпускане на 

еднократни помощи. Естествено, ако се наложи да се увеличи размера на 

бюджета за 2020 г. ще направим такова предложение. Ще се търси 

възможност за осигуряване на допълнителни средства за подпомагане на 

лицата, както и ще търсим всякакви възможности по Оперативните програми, 

да се включваме с всякакви проектни предложения за подпомагане на 

нуждаещите се лица. По всяка вероятност, може би ще бъде направена 

актуализация на бюджета, но това е в компетенциите на комисия „Финанси и 

бюджет“. 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

ПК „Здравеопазване“ ще има заседание, ще се уговорим допълнително, 

за да актуализираме нашите проблеми, които имаме. Относно плана за 

субсидиране, за подпомагане на медицинските специалисти. Прави сте, не са 

само лекарите, този въпрос също беше повдигнат в комисията по 

здравеопазване. При актуализация на бюджета ще искаме повече за нашите 

медици – лекари, мед. сестри, санитари и всички хора, които се включват в 

работата. В тази връзка ще бъдат поканени директорите на болници, както 

казахме с Председателския съвет, да обсъдим техните проблеми, ще излезем 

с протокол и разбира се, че това ще бъде едно предложение към ПК 

„Финанси и бюджет“ за актуализация на бюджета. Благодаря! 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията. 

 

 

Край на заседанието: 10:50 часа 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК СДЖП:                                                         

 

_________________                                                  _________________ 

/Лидия МАРИНОВА/                                                 /Светлана ПЕТРОВА/ 

 


