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ПРОТОКОЛ 

 

№ 14 

 

Днес 15.12.2022 г. от 11:00 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 

Йорданка Проданова 

Мария Димитрова 

Николай Малев  

Янко Станев 

 

Отсъстваха:  

Анелия Клисарова 

Емил Бояджийски  

Марица Гърдева 

 

Присъстваха още: Таня Василева – директор на дирекция „Социални 

дейности“, Росица Николова – адвокат-довереник към Общински съвет – 

Варна. 

 

Председателят на ПК „Социални дейности и жилищна политика“ 

откри заседанието и направи предложение за допълнение към дневния ред в 

т.3 Разни, да бъдат разгледани две предложения от Кмета на Община Варна: 

  

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

РД22025191ВН/24.11.2022 г., относно даване на съгласие за заемообразно 

финансиране 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“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. 

 

Резултати от гласуването: за – 5, против – 0, въздържал се – 1; 

предложението се приема. 

 

2. Разглеждане на докладна записка от Таня Василева – директор на 

дирекция „Социални дейности“ с рег. № РД22015369ВН-006ВН/09.12.2022 г., 
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относно увеличаване на цената на социалното погребение и избор на фирма 

изпълнител. 

 

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

предложението се приема. 

 

След провеждането на дебати и след като нямаше постъпили 

предложения по същество за допълнения към дневния ред, Председателят на 

комисията предложи тя да се проведе при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

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

РД22025191ВН/24.11.2022 г., относно даване на съгласие за възлагане на услуга 

от общ икономически интерес „Грижа в дома в община Варна“ по процедура 

BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Програма “Развитие на човешките 

ресурси“ 2021 – 2027 г. 

2. Разглеждане на писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на Община 

Варна с рег. № Д21001658ВН-013ВН/25.11.2022 г., относно увеличаване на 

дневния храноден на Обществена трапезария.  

3. Разни. 

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

РД22025191ВН/24.11.2022 г., относно даване на съгласие за заемообразно 

финансиране 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“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. 

3.2. Разглеждане на докладна записка от Таня Василева – директор на 

дирекция „Социални дейности“ с рег. № РД22015369ВН-006ВН/09.12.2022 г., 

относно увеличаване на цената на социалното погребение и избор на фирма 

изпълнител. 

 

Резултати от гласуването: за – 6, против – 1, въздържали се – 0; 

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

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

РД22025191ВН/24.11.2022 г., относно даване на съгласие за възлагане на услуга 

от общ икономически интерес „Грижа в дома в община Варна“ по процедура 

BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Програма “Развитие на човешките 

ресурси“ 2021 – 2027 г. 
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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 

местната администрация, чл. 25, ал. 2, т. 5 от Закона за социалните услуги, във 

връзка с Решение на ЕК за УОИИ от 20.12.2011 г., относно прилагането на чл. 

106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за 

държавна помощ под формата на компенсация за обществена услуга, 

предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на 

услуги от общ икономически интерес, в изпълнение на проект „Грижа в дома в 

община Варна“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2021 – 2027 г. и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22025191ВН/24.11.2022 г., Общински съвет – Варна реши:  

1. Дава съгласие за възлагане предоставянето на услуга от общ 

икономически интерес „Грижа в дома в община Варна“ по Процедура 

ВG05SFРR002-2.001 „Грижа в дома“ за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 

г., Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, за срока на 

реализиране на проекта, финансиран по Програма „Развитие на човешките 

ресурси 2021 –2027 г. на Дирекция „Социални дейности“ към Община Варна;  

2. Възлага на Кмета на община Варна да изготви Акт /Заповед за 

възлагане/ в съответствие с Решение на Комисията от 20 декември 2011 г., 

относно прилагането на чл. 106, параграф 2 от Договора функционирането на 

Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за 

обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с 

извършването на услуги от общ икономически интерес. 

Услугата „Грижа в дома“, като услуга от общ икономически интерес да се 

предоставя безвъзмездно на потребителите, в рамките на реализирането на 

проект ,,Грижа в дома в община Варна“, финансиран по Програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2021 – 2027 г. 

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

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението 

предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни и значими 

обществени интереси. 

 

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

предложението се приема. 

ВТОРА ТОЧКА 

 

Разглеждане на писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на Община 

Варна с рег. № Д21001658ВН-013ВН/25.11.2022 г., относно увеличаване на 

дневния храноден на Обществена трапезария.  

 

Председателят на комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение:  
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ПК „Социални дейности и жилищна политика“ дава положително 

становище, относно увеличаване на дневния храноден на Обществена 

трапезария и препраща към ПК „Финанси и бюджет” за вземане на окончателно 

решение. 

 

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

предложението се приема. 

 

ТРЕТА ТОЧКА. РАЗНИ. 

 

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

РД22025191ВН/24.11.2022 г., относно даване на съгласие за заемообразно 

финансиране 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“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. 

 

Таня Василева представи информация по предложението от Кмета на 

Община Варна, относно предоставянето на здравно-социалните 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 и отговори на зададените й въпроси от 

страна на членовете на комисията. 

 

След проведените дебати Председателят на комисията подложи на 

гласуване следния проект за решение: 

ПК „Социални дейности и жилищна политика“ дава положително 

становище, относно даване на съгласие за заемообразно финансиране 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“ по ОП 

„Развитие на човешките ресурси“ и препраща към ПК „Финанси и бюджет” за 

вземане на окончателно решение. 

 

Резултати от гласуването: за – 6, против – 0, въздържал се – 1; 

предложението се приема. 

 

3.2. Разглеждане на докладна записка от Таня Василева – директор на 

дирекция „Социални дейности“ с рег. № РД22015369ВН-006ВН/09.12.2022 г., 

относно увеличаване на цената на социалното погребение и избор на фирма 

изпълнител. 
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След проведени дебати Председателят на комисията подложи на 

гласуване следния проект за решение: 

ПК „Социални дейности и жилищна политика“ дава положително 

становище, относно увеличаване на цената на социалното погребение и избор 

на фирма изпълнител. Прави следните предложения: 

– Извършването на социално погребение да бъде, както досега от фирма 

„Обреди“ ЕООД; 

– Таксата за социално погребение да се увеличи на 621.50 лв., като 

поддръжката на гробното място да бъде поета от фирма „Обреди“ ЕООД; 

– Да бъде включена възможността за социална кремация на стойност 

601.00 лв.  

Препраща своето становище към ПК „Финанси и бюджет” за вземане на 

окончателно решение. 

 

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

предложението се приема. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията.  

 

Край на заседанието: 11:45 часа 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК СДЖП: 

 

_____/П/____________            _______/П/_________ 

/Милена ДИМОВА/                             /Светлана ПЕТРОВА/ 


