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ПРОТОКОЛ 

 

№ 10 

 

Днес 23.03.2022 г. от 16:00 часа в Пленарна зала се проведе заседание на 

ПК „Социални дейности и жилищна политика“. 

 

На заседанието присъстваха: 

Милена Димова – председателстващ ПК „Социални дейности и жилищна 

политика“;  

Анелия Клисарова  

Велин Стоянов 

Георги Георгиев 

Емил Бояджийски 

Йорданка Проданова 

Марица Гърдева 

Николай Малев  

Янко Станев 

 

Отсъстваха:  

Адиле Кямил 

Мария Тодорова  

 

Присъстваха още: Таня Василева – директор на дирекция „Социални 

дейности“, Анастасия Георгиева – директор на дирекция „Здравеопазване“. 

 

Председателстващият ПК „Социални дейности и жилищна политика“ 

откри заседанието  и направи процедурно предложение – точка 3.1. от 

предварително публикувания дневен ред да стане точка 1.1. от дневния ред. 

 

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

предложението се приема. 

 

Без постъпили нови предложения за допълнение, Председателстващия 

ПК „Социални дейности и жилищна политика“ предложи заседанието да се 

проведе при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

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

РД21025138ВН/03.12.2021 г., относно отпускане и неотпускане на еднократни 

финансови помощи за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

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

РД22005966ВН/21.03.2022 г., относно отпускане и неотпускане на еднократни 

финансови помощи за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

РД21016763ВН-009ВН/11.03.2022 г., относно даване на съгласие за 

кандидатстване по Проект BG05M9OP001-2.090-0013-C01 „Разкриване и 

предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги „Център за грижа за 

лица с различни форми на деменция“ и „Дневен център за подкрепа на лица с 

различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на община 

Варна“. 

3. Разни. 

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

РД22005967ВН/21.03.2022 г., относно даване на съгласие за създаване на 

социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени 

увреждания“ в община Варна, с капацитет 30 места, държавно делегирана 

дейност, считано от 01.04.2022 г. 

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

РД22005965ВН/21.03.2022 г., относно даване на съгласие за разкриване на 

Комплекс за социални услуги за деца и пълнолетни лица с увреждания „Св. 

Йоан Златоуст“, второстепенен разпоредител с бюджет към Община Варна. 

 

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

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

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

РД21025138ВН/03.12.2021 г., относно отпускане и неотпускане на еднократни 

финансови помощи за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности.  

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

РД22005966ВН/21.03.2022 г., относно отпускане и неотпускане на еднократни 

финансови помощи за задоволяване на жизнени и комунално-битови 

потребности. 

 

Председателстващият 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 предложения от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД21025138ВН/03.12.2021 г. и рег. № РД22005966ВН/21.03.2022 г., Общински 
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съвет – Варна отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на 

жизнени и комунално-битови потребности на лицата, посочени в приложение 

към настоящото решение. 

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 

предложения от Кмета на Община Варна с рег. № РД21025138ВН/03.12.2021 г. 

и рег. № РД22005966ВН/21.03.2022 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 – 8, против - 0, въздържал се – 1; 

предложението се приема. 

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

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

РД21016763ВН-009ВН/11.03.2022 г., относно даване на съгласие за 

кандидатстване по Проект BG05M9OP001-2.090-0013-C01 „Разкриване и 

предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги „Център за грижа за 

лица с различни форми на деменция“ и „Дневен център за подкрепа на лица с 

различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на община 

Варна“. 

 

Председателстващият комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение:  

 

ПК „Социални дейности и жилищна политика“ дава положително 

становище, относно даване на съгласие за кандидатстване по Проект 

BG05M9OP001-2.090-0013-C01 „Разкриване и предоставяне на интегрираните 

здравно-социални услуги „Център за грижа за лица с различни форми на 

деменция“ и „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на 
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деменция и техните семейства“ на територията на община Варна“ и препраща 

към ПК „Финанси и бюджет” за вземане на окончателно решение. 

 

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

предложението се приема. 

 

ТРЕТА ТОЧКА. РАЗНИ. 

 

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

РД22005967ВН/21.03.2022 г., относно даване на съгласие за създаване на 

социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени 

увреждания“ в община Варна, с капацитет 30 места, държавно делегирана 

дейност, считано от 01.04.2022 г. 

 

Таня Василева – директор на дирекция „Социални дейности“ към 

Община Варна докладва предложението на Кмета под горепосочения номер, 

относно даване на съгласие за създаване на социална услуга „Дневен център за 

пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“ в община Варна, с 

капацитет 30 места, държавно делегирана дейност, считано от 01.04.2022 г. 

 

Председателстващият комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение:  

 

ПК „Социални дейности и жилищна политика“ дава положително 

становище с допускане на предварително изпълнение на решението по чл. 60, 

ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс, относно даване на съгласие 

за създаване на социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки 

множествени увреждания“ в община Варна, с капацитет 30 места, държавно 

делегирана дейност, считано от 01.04.2022 г. и препраща към ПК „Финанси и 

бюджет” за вземане на окончателно решение. 

 

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

предложението се приема. 

 

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

РД22005965ВН/21.03.2022 г., относно даване на съгласие за разкриване на 

Комплекс за социални услуги за деца и пълнолетни лица с увреждания „Св. 

Йоан Златоуст“, второстепенен разпоредител с бюджет към Община Варна. 

 

Таня Василева – директор на дирекция „Социални дейности“ към 

Община Варна докладва предложението на Кмета под горепосочения номер, 

относно даване на съгласие за разкриване на Комплекс за социални услуги за 

деца и пълнолетни лица с увреждания „Св. Йоан Златоуст“, второстепенен 

разпоредител с бюджет към Община Варна. 
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Председателстващият комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение:  

 

ПК „Социални дейности и жилищна политика“ дава положително 

становище с допускане на предварително изпълнение на решението по чл. 60, 

ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс, относно даване на съгласие 

за разкриване на Комплекс за социални услуги за деца и пълнолетни лица с 

увреждания „Св. Йоан Златоуст“, второстепенен разпоредител с бюджет към 

Община Варна и препраща към ПК „Финанси и бюджет” за вземане на 

окончателно решение. 

 

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

предложението се приема. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателстващият комисията.  

 

 

 

Край на заседанието: 16:20 часа 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ НА              ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК СДЖП: 

 

_________/П/__________          _________/П/__________ 

    /Милена ДИМОВА/                            /Светлана ПЕТРОВА/ 


