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ПРОТОКОЛ 

 

№ 6 

 

Днес 28.01.2021 г. от 11:00 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 

Марица Гърдева 

Мария Тодорова  

Мартин Златев 

Милена Димова 

Стела Николова 

 

Не се включи: 

Янко Станев 

 

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

дейности“, Деяна Стефанова – адвокат-довереник при Общински съвет – 

Варна. 

 

След направена поименна проверка на кворума, Председателят на ПК 

„Социални дейности и жилищна политика“ откри заседанието и предложи 

да се проведе при следния: 

ДНЕВЕН РЕД 

 

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

РД21000724ВН/12.01.2021 г., относно разкриване на местна дейност „Топъл 

обяд“ във връзка с участието на Община Варна, в качеството й на Партньор в 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05FMОP001-5.001- „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-

19“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане. 

2. Разни. 

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

РД20024486ВН-002ВН/12.01.2021 г., относно разкриване на социална услуга 

„Асистентска подкрепа“ в Община Варна, делегирана от държавата дейност. 
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Резултати от гласуването: за – 11, против – 0, въздържали се – 0; 

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

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

РД21000724ВН/12.01.2021 г., относно разкриване на местна дейност „Топъл 

обяд“ във връзка с участието на Община Варна, в качеството й на Партньор в 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05FMОP001-5.001- „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-

19“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане. 

 

Таня Василева – директор на дирекция „Социални дейности“ към 

Община Варна докладва предложението на Кмета под горепосочения номер, 

относно кандидатстването на Община Варна с проектно предложение за 

осигуряване на топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19 за 

нуждаещи се лица живеещи на територията на Община Варна. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение:  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23  и ал. 2, чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 7 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и по 

предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД21000724ВН/12.01.2021 

г., Общински съвет – Варна реши: 

 1. Дава съгласие Община Варна да подаде проектно предложение по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05FMOP001-5.001- „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-

19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане. 

 2. Определя дейността по предоставяне на „3.1 – Топъл обяд в условия 

на пандемията от COVID-19“ по т. 1 от настоящото решение като местна 

дейност по смисъла на Закона за публичните финанси. 

3. Възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички необходими 

правни и физически действия по т. 1 и т. 2 от настоящото решение за 

кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001- „3.1 – 

Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ на Оперативна програма 

за храни и/или основно материално подпомагане. 

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

допуска предварително изпълнение на горните решения предвид 

необходимостта от осигуряване защита на особено важни и значими 

обществени интереси, а именно – навременно кандидатстване за 

финансиране на предоставяне на топъл обяд в община Варна. 
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Резултати от гласуването: за – 11, против – 0, въздържали се – 0; 

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

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

РД20024486ВН-002ВН/12.01.2021 г., относно разкриване на социална услуга 

„Асистентска подкрепа“ в Община Варна, делегирана от държавата дейност. 

 

Таня Василева – директор на дирекция „Социални дейности“ към 

Община Варна докладва предложението на Кмета под горепосочения номер, 

относно разкриване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, 

която да бъде реализирана чрез домашния социален патронаж. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 15, т. 10, чл. 17, ал. 3, чл. 25, 

ал. 1, чл. 53, ал. 1 и ал. 2 и чл. 93 от Закона за социалните услуги, чл. 83, ал. 1, 

чл. 84, ал. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социалните 

услуги, чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 

г., РМС № 790 от 30 октомври 2020 г. за приемане на стандарти в 

делегираните от държавата дейности за 2021 г. и по предложение от Кмета на 

Община Варна с рег. № РД20024486ВН-002ВН/12.01.2021 г., Общински 

съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие да се създаде специализирана, подкрепяща почасова 

социална услуга в домашна среда „Асистентска подкрепа“, като делегирана 

от държавата дейност, считано от 01.01.2021 г.; 

2. Дава съгласие социалната услуга „Асистентска подкрепа“ да се 

администрира и управлява от „Звено за услуги в домашна среда“ към 

второстепенния разпоредител с бюджет „Домашен социален патронаж“, 

включваща персонал за администриране на услугата от 8 щатни бройки за 

728 потребители и 240 асистенти; 

 3. Адресът на услугата е гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, бул. 

„Константин и Фружин“ в сградата на ДКЦ III. 

4. Финансирането и броят на потребителите на социалната услуга 

„Асистентска подкрепа“ се определят съгласно Закона за държавния бюджет 

на Република България за съответната година, във връзка с Решение на 

Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата 

дейности с натурални и стойностни показатели и разчетните показатели на 

Министерство на финанси за Община Варна. Годишният стандарт за 2021 г. е 

в размер на 2 901 080. 00 лв. за 728 потребители. 

5. Възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички необходими 

правни и физически действия по изпълнение на Решенията, включително да 
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утвърди правилата, процедурите и образците на документи във връзка с 

организирането и изпълнението на дейностите, свързани с представянето на 

услугата „Асистентска подкрепа“, считано от 01.01.2021 г. 

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

допуска предварително изпълнение на горните решения, предвид 

необходимостта от осигуряване защита на особено важни и значими 

обществени интереси, а именно - навременно разкриване на новата социална 

услуга „Асистентска подкрепа“. 

 

Резултати от гласуването: за – 11, против – 0, въздържали се – 0; 

предложението се приема. 

 

Край на заседанието: 11:20 часа 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК СДЖП:                                                         

 

 

______/П/___________                                             _________/П/_______ 

/Лидия МАРИНОВА/                                                 /Светлана ПЕТРОВА/ 

 


