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ПРОТОКОЛ 

 

№ 11 

 

Днес 14.04.2022 г. от 11:00 часа в зала „Пленарна“ се проведе заседание 

на ПК „Социални дейности и жилищна политика“. 

 

На заседанието присъстваха: 

Милена Димова – председателстващ ПК „Социални дейности и жилищна 

политика“ 

Адиле Кямил 

Велин Стоянов 

Георги Георгиев 

Емил Бояджийски 

Йорданка Проданова 

Марица Гърдева 

Николай Малев  

Янко Станев 

 

Отсъстваха:  

Анелия Клисарова 

Мария Тодорова  

 

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

Василева – директор на дирекция „Социални дейности“, Диана Стефанова – 

адвокат-довереник към Общински съвет – Варна. 

 

Председателстващият ПК „Социални дейности и жилищна политика“ 

откри заседанието и предложи същото да се проведе при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

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

РД22006857ВН/31.03.2022 г., относно обсъждане и приемане на 

проектобюджета на Община Варна за 2022 г., в частта касаеща функция 

„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, Социална програма за 2022 г. – 

Община Варна /Приложение № 16/.  

2. Разни. 

 

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

предложението се приема. 
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ПЪРВА ТОЧКА 

 

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

РД22006857ВН/31.03.2022 г., относно обсъждане и приемане на 

проектобюджета на Община Варна за 2022 г., в частта касаеща функция 

„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, Социална програма за 2022 г. – 

Община Варна /Приложение № 16/.  

 

Таня Василева – директор на дирекция „Социални дейности“ към 

Община Варна представи на комисията Социалната програма за 2022 г., 

включваща реализирането на социални услуги и дейности, адекватни на 

потребностите на гражданите на общината, планиране на помощи за 

социално битови нужди на социално слаби хора, социални асистенти за 

подпомагане на деца със специални образователни потребности, проекти и 

програми, свързани със социалната политика на Община Варна. 

  

След проведените дебати Председателстващият комисията подложи на 

гласуване следния проект за решение:  

ПК „Социални дейности и жилищна политика“ дава положително 

становище на проектобюджета на Община Варна за 2022 г., в частта касаеща 

функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, ведно със „Социална 

програма 2022 г. – Община Варна /Приложение № 16/“ 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. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателстващият комисията.  

 

 

 

Край на заседанието: 11:30 часа 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ               ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК СДЖП: 

 

 

_______/П/_____________          _________/П/_____________ 

    /Милена ДИМОВА/                            /Светлана ПЕТРОВА/ 


