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ПРОТОКОЛ 
 

№ 1 
 
Днес 30.01.2020 г. от 11:00 часа се проведе заседание на ПК „Социални 

дейности и жилищна политика“. 
 
На заседанието присъстваха: 
Лидия Маринова - Председател 
Адиле Кямил 
Анелия Клисарова 
Велин Стоянов 
Георги Георгиев 
Йорданка Проданова 
Мария Тодорова  
Милена Димова 
Стела Николова 
Янко Станев 
 
Присъстваха още: Таня Василева – директор на дирекция „Социални 

дейности“,  
Коста Базитов – зам.-кмет на Община Варна, 
Тодор Балабанов – председател на Общински съвет – Варна, 
Бранимир Балачев – председател на ПК „Финанси и бюджет“,  
Росица Николова – адвокат-довереник при Общински съвет – Варна, 

представители на организациите предоставящи социални услуги на 
територията на Община Варна. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Добър ден, колеги! Имаме необходимия кворум и откривам 

заседанието на ПК „Социални дейности и жилищна политика“. Пожелавам 
ни ползотворна работа и се надявам на добър и конструктивен диалог 
помежду ни. Имате ли някакви предложения за допълнение на дневния ред? 

 
 
/По искане на представител от социално предприятие – гр. Варна в 

точка Разни да бъде обсъдено партньорство с Община Варна, 
предложението не се прие./ 

 Резултати от гласуването: за - 4, против - 0, въздържали се - 5; 
 
Председателят на ПК „Социални дейности и жилищна политика“ 

предложи заседанието да протече при следния 
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ДНЕВЕН РЕД 
 

1. Информация от Дирекция „Социални дейности“, относно изпълнение 
на дейността на „Социална програма за 2019 г. – Община Варна“. 

1.1. Разглеждане на предложения от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20001428ВН/22.01.2020 г. и рег. № РД20001428ВН-001ВН/22.01.2020 г., 
относно обсъждане и приемане на проектобюджета на Община Варна за 2020 
г., в частта касаеща функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, 
Социална програма за 2020 г. – Община Варна /Приложение № 16/.  

2. Разни. 
 
Резултати от гласуването: за - 10, против - 0, въздържали се - 0; 

предложението се приема. 
 

ПЪРВА ТОЧКА 
 
Лидия МАРИНОВА 
Колеги, предлагам да разгледаме предложенията от Кмета на Община 

Варна, относно обсъждането и приемането на проектобюджета на Община 
Варна за 2020 г. в частта касаеща функция „Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи“. Предлагам преди да започнем с обсъждането на 
проектобюджета за 2020 г., да дадем думата на г-жа Таня Василева, за да ни 
информира за изпълнението на дейностите по „Социална програма за 2019 г. 
– Община Варна“. Заповядайте, г-жо Василева! 

 
Таня ВАСИЛЕВА 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, уважаеми колеги, 

през изминалата 2019 година Община Варна продължи да развива устойчива 
социална политика на местно ниво за обновяване на съществуващата и 
изграждане на съвременна материално-техническа база, за повече социални 
услуги, за развитие на социалната икономика и социалното 
предприемачество. Чрез реализацията на Социалната програма бяха 
постигнати  значими резултати по отношение на: 

– Развитие на инфраструктура на базисни услуги, като асистентска 
подкрепа, центрове за дневни занимания и центрове за настаняване от семеен 
тип, домашен социален патронаж и транспортни услуги за нуждаещите се от 
дългосрочна грижа; 

– Осигуряване на устойчивост на дългосрочната грижа, посредством 
прилагането на  различни модели на финансиране и съфинансиране, с 
участието на всички заинтересовани страни /държава, община, доставчици и 
потребители/. 

– Иновациите и прилагането на междусекторни политики в областта на 
социалната работа, здравеопазването и образованието, насочени към 
повишаване на качеството на полаганите грижи. 
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Благодарение на ползотворното сътрудничество между 
администрацията, неправителствения сектор, на всички институции, които 
имат отношение към грижата за децата и към създаването на условия за 
тяхното пълноценно развитие и за цялостна дейност в социалната сфера 
Община Варна получи първа награда в категория „Значима иновация“ и 
отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ от Държавната агенция 
за закрила на детето.  

Признания получихме и от Националния алианс за социална 
отговорност „За активни социално отговорни политики и цялостен принос за 
социалното развитие на България“.  

През изминалата година бяха резлизирани успешно общо 59 социални 
услуги, от които: 

36 с финансиране от държавния бюджет, а 23 с местно финансиране; 
29 социални услуги за деца и младежи и 30 услуги за пълнолетни лица.  
Общият капацитет на социалните услуги на територията на община 

Варна е 3 550 места, от които: 
919 места в социалните услуги за деца и младежи е 919 места. 
2631 (1065, от които са потребителите на социалната услуга 

„обществена трапезария“) в социалните услуги за възрастни хора. 
Следвайки националната политика за деинституционализация на 

социалните услуги за деца, считано от 01.09.2019г. беше закрит дома за деца, 
лишени от родителска грижа „Княгиня Надежда“.  

Разкриха се две нови социални услуги за деца с финансиране от 
местния бюджет, а именно Център за социална рехабилитация и интеграция 
за деца с увреждания /предимно от аутистичния спектър/ с капацитет 20 
места и Наблюдавано жилище с капацитет 6 места. 

Разпределението по видове социални услуги към месец декември 2019 
е както следва:   

Социални услуги в общността – общо 37 
Центрове за социална рехабилитация и интеграция –21 
Центрове за обществена подкрепа – 4 
Дневни центрове – 3 
Домашен социален патронаж  – 1 
Център „Ранна интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с 

увреждания“ – 1 
Социален асистент – 1 
Ресурсен център за хора в неравностойно положение  – 1 
Бизнес – център за хора с увреждания – 1 
Центрове „Домашна грижа“ – 2 
Обществена трапезария – 2 
Социални услуги от резидентен тип, общо 18 
Центрове за настаняване от семеен тип – 9 
Защитени жилища – 3 
Наблюдавано жилище – 2 
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Кризисен център – 2 
Звено „Майка и бебе“ – 1 
Приют – 1 
Институции, общо 3 
Домове за деца лишени от родителска грижа – 0 
Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – 1 
Домове за стари хора – 2 
През 2019 година на територията на община Варна реализират 

дейността си 21 центъра за социална рехабилитация и интеграция, с общ 
капацитет 730 места, от които 295 места за деца и 435 места за пълнолетни 
лица. Девет са центровете за социална рехабилитация и интеграция, 
финансирани от държавния бюджет и 12 са финансирани от местния. Общия 
брой потребители, ползвали социалните услуги на ЦСРИ през 2019 година са 
1 295, от които 571 деца и 724 пълнолетни лица. 

Функционира 1 Център „Ранна интервенция за предотвратяване 
настаняването на деца с увреждания“ с капацитет 40 места. Общия брой 
потребители, ползвали социалната услуга през 2019 година е 97. Финансира 
се със средства от местния бюджет.   

Социалната услуга „120 социални асистенти за деца със специални 
образователни потребности“ са ползвали 139 деца през 2019 година. 

Четири /4/ са центровете за обществена подкрепа, с общ капацитет 250 
места. През 2019 година, социалната услуга са ползвали 791 деца и техните 
семейства. Функционира със средства от държавния бюджет и 
дофинансиране.   

В 9-те центъра за настаняване от семеен тип  общият капацитет е 116 
места, от които 36 места са за деца без увреждания и 80 места за деца и 
младежи с увреждания. През 2019 година социалните услуги са ползвали 74 
деца и младежи с увреждания и 42 деца без увреждания.  Центровете за 
настаняване от семеен тип реализират дейността си със средства от 
държавния бюджет и дофинансиране.  

Двадесет и осем /28/ са лицата, ползвали услугите на звено „Майка и 
бебе“,с капацитет 8 места, финансиран със средства от държавния бюджет. 

Функционират 3 дневни центъра, от които един за деца и младежи с 
увреждания /капацитет 40 места/ и два за пълнолетни лица с увреждания 
/общ капацитет 60 места/. И трите дневни центъра се финансират от 
държавния бюджет. Общия брой потребители, ползвали социалните услуги 
през 2019 година са 109, от които 43 деца и 66 пълнолетни лица. 

Наблюдаваните жилища са 2,  с общ капацитет 10 места, като 
наблюдавано жилище с капацитет 4 места, финансирано от държавния 
бюджет са ползвали 5 потребители, а наблюдавано жилище с капацитет 6 
места, финансирано от местния бюджет са ползвали 10 лица.  

Защитените жилища за пълнолетни лица с увреждания на територията 
на община Варна са с общ капацитет 18 места и се финансират със средства 
от държавния бюджет. Лицата, ползвали социалните услугите са 18. 
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Функционират 2 кризисни центъра с общ капацитет 30 места, от които 
20 места за деца и 10 места за пълнолетни лица, жертви на насилие и трафик. 
През 2019 година социалната услуга са ползвали общо 75 лица, от които 43 
деца и 32 пълнолетни.  

Реализират се социалните услуга „Ресурсен център за хора в 
неравностойно положение“ и „Бизнес-център за хора с увреждания“ с общ 
капацитет 70 места. Броят потребители през 2019 година за двете социални 
услуги е 138.  

Домашен социален патронаж функционира с капацитет 550 места, като 
през 2019 година социалната услуга са ползвали 694 лица. Финансирането е 
със средства от местния бюджет. 

Други услуги, включени в Социалната програма на община Варна за 
2019 год. са: 

Две /2/обществени трапезарии с общ капацитет 1 065 места. Общия 
брой лица ползвали социалната услуга през 2019 година са 1 159. Финансира 
се със средства от местния бюджет.  

Два /2/ центъра „Домашна грижа“ с общ капацитет  140 места. 
Ползвали социалната услуга през 2019 година са 192 лица с увреждания и 
самотни възрастни хора. Услугата се финансира със средства от местния 
бюджет. 

Два /2/ дома за стари хора с общ капацитет 143 места. През 2019 година 
социалните услуги са ползвали 167 потребители. Услугите функционират със 
средства от държавния бюджет, а единият и с дофинансиране с местни 
средства. 

Дом за пълнолетни лица с физически увреждания с капаците 40 места. 
През 2019 година социалните услуги са ползвали 66 потребители. Услугата 
функционира със средства от държавния бюджет и дофинансиране с местни 
средства. 

24 пенсионерски клуба. 
Всички услуги са работили при пълен капацитет, а общият брой на 

чакащите кандидати към 31.12.2019 г. е 493. Най – много са чакащите деца за 
социален асистент – 104, следвани от Домашен помощник – 100 чакащи; 29 
чакащи за настаняване в Защитено жилище за лица с психични разстройства; 
54 чакащи деца за Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с 
увреждания. Кандидатите за социалната услуга ЦСРИ за пълнолетни лица с 
увреждания са 26. 

В изпълнение на Закона за социално подпомагане бе осъществен 
контрол на доставчиците на социални услуги на територията на община 
Варна. Направени са общо 10 проверки,  от които 7 са от Инспектората на 
Агенцията за социално подпомагане и 3 от Държавна агенция за закрила на 
детето. Обект на проверка бяха Центровете за настаняване от семеен тип, 
Дневен център, Център за обществена подкрепа, Дом за стари хора и Дом за 
пълнолетни лица с физически увреждания, както и дейностите по проект 
„Приеми ме 2015“. 
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 Констатирано е съответствие между стандарт и качество в 
предоставяне на социална услуга.  

Дирекция „Социални дейности“ осъществява перманентен мониторинг 
на социалните услуги, като за отчетния период  са извършили  общо 28 
тематични проверки на място.  

Констатирани са добра организация на работа и осигурени условия за 
успешно социално приобщаване. Направените препоръки са изпълнявани в 
посочения от съотвветните експерти срок. 

От 01.09.2019г. стартира прилагането на Закона за лична помощ, чрез 
който се осъществява подкрепа на хора с увреждания за упражняване на 
правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, 
отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или 
социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им 
ограничения. Считано от 01.09.2019г. до 10.01.2020г. механизмът ползват 454 
лица с определена трайна намалена работоспособност, над 90% с чужда 
помощ, разпределени, както следва: 

Район „Одесос“ - 114 лица с увреждания; 
Район „Владислав Варненчик“ – 31 лица с увреждания; 
Район „Приморски“ – 152 лица с увреждания; 
Район „Аспарухово“ – 39 лица с увреждания; 
Район „Младост“ – 118 лица с увреждания. 
Заедно с прилагането на механизма за личната помощ в подкрепа на 

децата и възрастните с увреждания, и самотно-живеещите стари хора чрез 
финансиране по  Постановление на Министерски съвет за изпълнение на 
държавния бюджет се осигуряват лични асистенти на още 103 нуждаещи се 
лица в уязвимо положение, живущи на територията на община Варна.  

Приетият с решение на Общински съвет – Варна бюджет на 
Социалната програма за 2019г. е 15 821 835 лв., от които за държавно 
делегирани дейности са предвидени 6 795 705лв., за местни дейности – 
7 909 850 лв. и дофинансиране /местни средства/ 1 116 280 лв.  

След актуализацията му общата стойност на Социалната програма е 
намалена на 14 799 002лв.,  делегираните от държавата дейности са на 
стойност 6 683 880лв.,  а местните дейности – 7 171 126 лв. Дофинансирането 
от Община Варна е 943 996 лв.  В изпълнение на капиталовата програма за 
функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ през 2019 г. са 
изразходени общо 206 134 лв.: 

Закупени са два нови специализирани превозни средства за хора с 
увреждания на стойност – 139 824 лв. 

В Домашен социален патронаж е закупен автомобил марка Ford Tranzit 
модел Custom на стойност 49 380 лв. и климатична система за 10 044 лв. 

Закупени са 6 бр. климатични системи за нуждите на пенсионерските 
клубове, Общностния център и Домашния социален патронаж на обща 
стойност 16 930 лв. 
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Изплатени са еднократни помощи за социално слаби граждани от 
община Варна за възникнали комунално-битови нужди на стойност 102 950 
лв. За 8 деца на загинали служители от ОД на МВР – Варна са изплатени  -  8 
800 лв.  

Използвайки възможностите, които предлагат оперативните програми 
Община Варна работи активно по проекти като: 

В подкрепа на процеса за деинституционализация на социалните 
услуги за деца и младежи се реализират 2 проекта, чието изпълнение ще 
продължи и през настоящата година: 

Проект „Приеми ме 2015“ - Създаден е устойчив модел на семейна 
грижа за деца, в риск от изоставяне.  Област Варна е на първо място по брой 
на приемни семейства в страната, като към 31.12.2019 год. те са 142, а 
общият брой на децата, преминали през услугата е 171.  

 „Общностен център за деца и семейства“ - Осъществява се превенция 
на социалното изключване, чрез предоставяне на интегрирани услуги за 
подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните семейства. До настоящия 
момент услугите са ползвани от 2 637 деца.   

За осигуряване на достъпни, висококачествени и устойчиви услуги за 
дългосрочна грижа за възрастни хора и хора с увреждания и в изпълнение на 
Националната стратегия за дългосрочна грижа през 2019 год. Дирекция 
„Социални дейности“ при Община Варна стартира изпълнението на три 
проекта: 

„Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки 
множествени увреждания“, по процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за 
лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и 
насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., на стойност  999 957.80 лева. 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на 
територията на община Варна“ за 495 потребители е на стойност  
1 110 795,20 лв. Срокът за изпълнение на планираните дейности е 24 месеца, 
считано от месец май 2019 год. Планирано е предоставянето на услугата да 
започне през месец май 2020 год. 

„Изграждане на „Център за грижа за лица с различни форми на 
деменция“ и ремонт на сграда за „Дневен център за подкрепа на лица с 
различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на 
община Варна" по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на 
социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по ОП „Региони в 
растеж“ 2014-2020, на обща стойност 1 365 210,56 лв., от които 257 794,40 лв. 
съфинансирани от бюджета на Община Варна. Реализацията на проекта 
следва да приключи до края на 2020 год.  

По проект на Агенция за социално подпомагане „Повишаване на 
капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните 
услуги и социалното подпомагане“, финансиран по ОП „Развитие на 
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човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. през 2019 г. са преминали специализирано 
обучение всички екипи от действащите социални услуги за деца на 
територията на община Варна. 

В социалната програма на Община Варна за 2020 год. е предвидено 
изготвянето на анализ на потребностите от социални услуги на територията 
на община Варна, който ще очертае бъдещите тенденции в развитието на 
мрежата и спектъра от общодостъпни, подкрепящи, възстановителни и 
специализирани услуги, регламентирани в Закона за социалните услуги. В 
общинската програма, както и в проектите, които се реализират с европейско 
и национално финансиране са включени също дейности и мерки с акцент 
върху: 

 Насърчаване на устойчивото социално включване на децата в 
риск и техните семейства; 

 Развитие на междусекторните услуги в семейна или близка до 
семейната среда с цел предотвратяване на настаняването на деца, възрастни 
хора и хора с увреждания в институции; 

 Деинституционализация на социалните услуги за възрастни и 
разкриване на алтернативни форми на подкрепа; 

 Създаване на условия за ефективно прилагане на Закона за 
личната помощ и Закона за хората с увреждания; 

 Разширяване на мрежата от резидентни услуги; 
 Разширяване на мобилната работа, което ще компенсира 

неравномерното разпределение на социалните услуги в общността по райони; 
 Продължаване на активната работа по развитие на приемната 

грижа в област Варна и повишаване на качеството й; 
 Осигуряване на супервизия на работещите в социалните услуги; 
 Продължаване на партньорството с неправителствения сектор в 

разработването и прилагането на иновативни социални дейности. 
 
/След направения анализ на Социалната програма за 2019 г., г-жа Таня 

Василева представи Социалната програма на Община Варна за 2020 г. 
/Приложение № 16/, приложена към Протокола./ 

 
Лидия МАРИНОВА 
Благодаря Ви, г-жо Василева! Колеги, моля за Вашите мнения и 

становища. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Има ли начин да говорим за социални дейности насочени към 

отличниците, към шампионите на Варна, към хора, които са авторитети и… 
 
Таня ВАСИЛЕВА 
Г-н Георгиев, в момента Вие правите „преплитане“ между това, което 

се предоставя по линия на образование, по линия на дирекция „Спорт“, по 
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линия на социални услуги и социални дейности. Така или иначе, ние работим 
във взаимодействие с всички дирекции в Община Варна и имаме немалко 
деца и пълнолетни лица, които участват в различни турнири. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Социалните политики на Община Варна, не се заключават само със 

Социалната програма. Тя е в основата на социалните услуги за хора с 
увреждания, но Програми и финансиране в различните дирекции има и като 
социална насоченост – в образование, в спорт, в култура, в транспорт, в 
здравеопазване.  

 
Таня ВАСИЛЕВА 
Първата община, която разработи програма за активностите на 

възрастните хора е Община Варна. Приемайки бюджета това, което е 
заложено в различните дейности и функции, ние правим такава програма и 
запознаваме възрастните лица. Така, че това, което искате Вие, ние вече го 
правим. 

 
Анелия КЛИСАРОВА 
Първо, искам да похваля програмата, че е обърнато внимание на хората 

с деменции. Знаем, че такъв проблем вреди на икономиката, вреди на 
здравето, вреди на нормалния живот и на нормалната семейна среда. За сега 
разбирам, че е началото, но тази услуга трябва да се разшири. Второто нещо, 
което искам да отбележа е ролята на социалните работници и на социалните 
асистенти. Мисля, че средствата, които отделяме за тях, не са достатъчни. 
Абсолютно не са достатъчни сто и двадесет места за социален асистент. 
Моля Ви, да се обърне внимание на това, за да бъде разширена тази услуга. 
Обществото във Варна се нуждае от тази услуга. Не на последно място. Знам, 
че е във връзка с моята комисия, но ние нямаме общински хоспис. Знаете, как 
стои въпроса с хосписите. Общината се нуждае от общински хоспис. 
Необходимо е да отделим средства, защото намеренията, които са описани 
тук са чудесни, но те трябва да бъдат и реализирани. Тези средства да бъдат 
максимално и ефективно използвани и насочени към гражданите. Благодаря!  

 
Таня ВАСИЛЕВА 
Аз бих искала да отговоря по отношение на „социалните асистенти“. 

Наистина „социалните асистенти“ са недостатъчни, в зависимост от броя на 
лицата с увреждания, но тук в подкрепа, ние ползваме възможностите на 
Закона за личната помощ. В него и механизма за неговото приложение 
държавата осигурява финансов ресурс за личен асистент на лица с 
увреждания. Всички деца, които са над петдесет процента, с чужда помощ 
вече могат да ползват услугата „личен асистент“ и това е гарантирано със 
средства от държавния бюджет. До влизането на закона в сила от 01.09.2019 
г., това беше ангажимент на общината. Община Варна е една от малкото 
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общини в страната, които осигуряват тази услуга „социален асистент“. 
Влизайки в сила на Закона за личната помощ можем да поемем глътка 
въздух, което не е успокоение, защото трябва да се работи в тази посока и да 
се оказва необходимата подкрепа на лицата с увреждания и техните 
семейства.  

 
Бранимир БАЛАЧЕВ  
Аз искам да Ви кажа няколко неща. Първо смятам, че тази програма, 

която е предложена и е залегнала в бюджета за 2020 г., ще намери подкрепа 
от нас – групата на ГЕРБ в Общински съвет. Ние ще гласуваме „за“ тази 
програма, защото един от основните ни приоритети беше да се обърнем към 
хората, които наистина имат нужда от социални услуги. Тези социални 
услуги, както виждате от самия бюджет, те обхващат много области. Това, 
което ние се опитваме да правим е да обхванем всички нуждаещи се, но това 
не е възможно. Има я и нуждата от един хоспис. Действително цените на 
частните са много високи. Това са все неща, които биха могли да бъдат тема 
на размисъл на комисията през тази година. Всъщност една част от тези 
социални функции се изпълняват от дирекцията и служителите на Общината, 
а друга част от тях се изпълняват и са възложени, по сега действащото 
законодателство на неправителствените организации. Тези организации 
твърдят, че разполагат с необходимия капацитет, за да могат да осъществяват 
на терен тези социални услуги. Отчетите, които аз съм гледал за миналата 
година, формално са наред, но така или иначе има граждани, които 
сигнализират, че не всичко е наред. Гражданите на Варна трябва да знаят, 
какво се случва на базата на тези програми, които поддържаме с общински 
средства, какво се случва като краен резултат. Подкрепяйки тази програма, 
този бюджет през тази година ние ще хвърлим нашите усилия, за да видим 
какъв е обратния резултат, т.е. кой какво е направил и къде е положителното 
в това, че сме вложили седемнадесет и половина млн. лв. в социални 
програми, от какво са доволни гражданите, от какво не са доволни, за да 
можем действително да излезем с още по-добра програма през следващата 
година.  

 
Янко СТАНЕВ 
Поради това, че става въпрос за бюджета, в частност „Социалната 

програма“, от казаното до тук, съм съгласен с две неща. Едното е това, че 
бюджета е малък и не е достатъчен. Ако си позволя да направя една справка 
за средната работна заплата в сектора, ще установя, че тя е с около 30% – 
38% по–ниска за страната. Но аз съм „бюджетар“ и се съобразявам с общите 
искания на града и в другите сектори. Мога да дам много примери защо 
средствата в сектора са малко, но мога да дам и други примери – колко 
високоефективна е работата в този сектор, с тези заплати и с тези разходи. 
Социалната програма на Варна работи вече 18 години ефективно и е еталон 
за много други социални програми. Разбира се, че ще има недостатъци, но 
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бюджетирането тази година е оптимално. Смятам, че на неправителствените 
организациите дължим голямо уважение. Разбира се, че контрол има. Всеки 
месец им се проверяват отчетите, аз лично съм ходил на няколко проверки, 
разбира се, че ще има и забележки. Социалната програма на Община Варна е 
най–доброто нещо, което е направено поне през тези 30 години, от които аз 
се занимавам с политика. Тя е осигурила през последните 20 години 
социалното спокойствие в града ни. 

 
Лидия МАРИНОВА 
В информацията в началото беше даден отговор на това, че има 

контрол, има наблюдение, има проверки, разбира се те ще продължат, ефект 
има. В обръщение към членовете на комисията ще кажа, че Социалната 
програма е публикувана на сайта на Община Варна с адресите на всички 
центрове, когато решите, посетете, която решите социална услуга, говорете с 
хората, вижте как вървят нещата, какви са проблемите, ако имате забележки 
– сигнализирайте. От никъде никой няма да Ви върне. Желателно е да бъдете 
информирани, защото когато обсъждаме някакъв проблем всички ще знаят за 
какво става въпрос. В областта на социалните услуги Община Варна има с 
какво да се гордее. 

 
Мария ТОДОРОВА 
Искам да кажа, че ние от групата на Коалиция „БСП за България“ ще се 

въздържим в подкрепата си във връзка със Социалната програма, като идеята 
ни е да сложим знака внимание във връзка с нейното изпълнение, както и 
начина на формирането й. Действително тази програма е в резултат на 
съвместните усилия между политически ангажираните субекти в града през 
последните 20 – 30 години, както и сериозните усилия, които направиха и 
неправителствените организации, както и отделните граждани. Социалната 
програма ние считаме, че е едно добро начало, но наистина има къде да се 
надгражда. Бюджетът би могъл да се направи по такъв начин, че да обхване и 
други целеви групи, да обхване и друг вид услуги и най-вече тези услуги да 
бъдат изпълнени по един значително по качествен начин. Изключително 
важен за нас е и контрола върху тази дейност. Считам, че социалните 
предприятия също следва да бъдат изслушвани и мнението на тези хора да 
бъде съобразявано своевременно при формиране на всякакви нормативни 
актове, както и социални програми, и други програми на общината и на 
държавата. Благодаря!  

 
Веселина САВОВА 
Първо, искам да кажа две неща, които ми правят впечатление и то са 

много положителни. Днес в тази комисия за първи път имаше един 
своеобразен отчет за случващото се, което е много важно. Другото нещо е да 
не провеждате изнесени заседания с аргументите, че всеки който се 
интересува трябва да отиде на място и контрола ще бъде по-ефективен. 
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Нещото, което ври в държавата това е Закона за социалните услуги. Там има 
проблеми, има неща, в които хората се разминават. Молбата ми е да 
започнете да обсъждате проблемите на този закон, защото едно е НПО-тата, 
които реализират тази програма, друго е НПО-тата, които влияят върху 
процеси и решения. Молбата ми е да тръгнете и да се срещнете с хората, 
които протестират, да разберете защо протестират. Нека да се предостави 
пълната информация за НПО-тата, с които Община Варна е в партньорски 
отношения, защото тези НПО-та по един или друг начин влияят и на 
решенията на Общината. Започнете дискусията по Закона за социалните 
услуги. Благодаря! 

 
Лидия МАРИНОВА 
Тази дискусия е водена. Община Варна активно участва. Да, 

дискусията трябва да продължи, за да се видят къде са конфликтните точки, 
диалога с НПО-тата трябва да бъде добър, трябва да бъде добър и с 
потребителите, категорична съм. 

 
Коста БАЗИТОВ 
Уважаеми общински съветници, уважаеми дами и господа, 

надграждаме развитието на Социалната програма през тази година в няколко 
посоки. Надграждането е свързано с търсенето на контролни механизми, 
които да влияят върху качеството на услугите. Бих искал да споделя, че 
контролните органи на ниво Министерство са били многократно на проверки 
тук. Заявявали са лично пред мен, че в нормативните документи не са 
посочени права за мониторинг на услугите, които трябва да осъществяват 
общинските органи. Това според мен в известна степен не е вярно и сме 
реагирали на това, като сме показвали капацитет на специалистите, които да 
извършват контрол върху дейността т.е. контрол върху качеството на 
услугите с добър резултат, в края на този период на предлаганата услуга. 
Другото, което искам да подчертая е, че ще продължим да търсим 
комплексния подход в осъществяването на социалните услуги. Не функция 
„социални дейности“ е основополагаща за отношението ни към социалните 
проблеми в града. Искам да очертая една отличаваща за тази година 
характеристика на работата ни, а именно изпълнението на няколко 
европейски  и общински проекти в областта на социалната дейност. 
Последното, което искам да споделя е във връзка със Закона за социалните 
услуги, който беше отложен с шест месеца. В този закон няма 
противопоставяне на социалната политика на страната ни до сега и новите 
европейски изисквания. Новото е „отговорности на общините“, няма 
страница, в която да не се вменява това. Дискусията по неговото приемане и 
прилагане се осъществява, ние работим в тази посока, имаме предложение да 
направим една среща на много по-високо равнище – ниво Министър, на 
територията на община Варна, защото сме убедени, че в този Закон има 
някои моменти, които трябва да бъдат променени. В никакъв случай този 
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закон не е насочен към някои въпроси, които се интерпретираха в 
общественото пространство и поставиха под съмнение, компетентността на 
подготвящите закона, компетентността на специалистите и това създаде едно 
огромно обществено недоразумение. Благодаря! 

 
Лидия МАРИНОВА 
Колеги, предлагам да ви да гласуваме предложението на Кмета на 

Община Варна и да вземем следното решение: 
ПК „Социални дейности и жилищна политика“ дава положително 

становище на проектобюджета на Община Варна за 2020 г., функция 
„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, ведно със „Социална 
програма 2020 г. – Община Варна /Приложение № 16/“ и препраща към ПК 
„Финанси и бюджет” за вземане на окончателно решение. 

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

Резултати от гласуването: за - 6, против - 0, въздържали се - 4; 
предложението се приема. 

 
 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията. 
 
 
Край на заседанието: 12:30 часа 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 
ПК СДЖП:                                                         
 
_________________                                                  _________________ 
/Лидия МАРИНОВА/                                                 /Светлана ПЕТРОВА/ 

 


