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ПРОТОКОЛ 

 

№ 7 

 

Днес 23.02.2021 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  

Георги Георгиев 

Йорданка Проданова 

Марица Гърдева 

Мария Тодорова  

Мартин Златев 

Милена Димова 

Стела Николова 

Янко Станев 

 

Не се включи: 

Велин Стоянов  

 

Включиха се още: Бранимир Балачев – председател на ПК „Финанси и 

бюджет“, Коста Базитов – зам.-кмет на Община Варна, Таня Василева – 

директор на дирекция „Социални дейности“, Росица Николова – 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 предложениe от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД21003045ВН/15.02.2021 г., относно обсъждане и приемане на 

проектобюджета на Община Варна за 2021 г., в частта касаеща функция 

„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, Социална програма за 2021 

г. – Община Варна /Приложение № 16/.  

2. Разни. 

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

РД21002935ВН/12.02.2021 г., относно даване на съгласие за кандидатстване 

по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по Оперативна програма „Развитие на човешките  ресурси“ 2014-2020, 

Приоритетна ос № 6: „Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, 
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предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, 

цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, инвестиционен 

приоритет № 1, Специфична цел № 1, наименование BG05M9ОP001-6.002 

„Патронажна грижа+“. 

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

РД21003665ВН/23.02.2021 г., относно промени в структурата на Звено услуги 

в домашна среда към Домашен социален патронаж – гр. Варна. 

 

Резултати от гласуването: за – 10, против – 0, въздържал се – 1; 

предложението се приема. 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

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

РД21003045ВН/15.02.2021 г., относно обсъждане и приемане на 

проектобюджета на Община Варна за 2021 г., в частта касаеща функция 

„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, Социална програма за 2021 

г. – Община Варна /Приложение № 16/. 

  

Коста Базитов – зам.-кмет на Община Варна уведоми членовете на 

комисията, относно възможността за осигуряването на средства за 

изравняването на стандартите по издръжката на държавно делегираните 

дейности и местните дейности от Социалната програма за 2021 г. и 

убеждението си за подкрепа от страна на комисията, за осъществяването 

на тази възможност. 

 

Таня Василева – директор на дирекция „Социални дейности“ към 

Община Варна представи на комисията паралелно отчет на Социалната 

програма за 2020 г. за извършените дейности и услуги в условията на 

пандемията от COVID-19 и Социалната програма за 2021 г., включваща 

реализацията на социалните услуги от преходната календарна година и 

реализацията на нови социални услуги, еднократни помощи за комунално-

битови потребности, проекти и програми, свързани със социалната 

политика на Община Варна. 

 

Председателят на комисията направи предложение да бъдат изравнени 

стандартите по издръжката за държавно делегирана дейност и местна 

дейност, считано от 01.04.2021 г. и подложи на гласуване следния проект за 

решение:  

ПК „Социални дейности и жилищна политика“ предлага да бъдат 

изравнени стандартите за държавно делегирана дейност и местна дейност, 

считано от 01.04.2021 г., дава положително становище на проектобюджета на 

Община Варна за 2021 г., в частта касаеща функция „Социално осигуряване, 
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подпомагане и грижи“, ведно със „Социална програма 2021 г. – Община 

Варна /Приложение № 16/“ и препраща своето становище към ПК „Финанси 

и бюджет” за вземане на окончателно решение. 

 

Резултати от гласуването: за – 10, против – 0, въздържал се – 1; 

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА. РАЗНИ. 

 

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

РД21002935ВН/12.02.2021 г., относно даване на съгласие за кандидатстване 

по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по Оперативна програма „Развитие на човешките  ресурси“ 2014-2020, 

Приоритетна ос № 6: „Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, 

предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, 

цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, инвестиционен 

приоритет № 1, Специфична цел № 1, наименование BG05M9ОP001-6.002 

„Патронажна грижа+“. 

 

Таня Василева – директор на дирекция „Социални дейности“ към 

Община Варна докладва пред комисията предложението на Кмета под 

горепосочения номер, относно кандидатстването по процедура на Община 

Варна за безвъзмездно финансиране по програма „Патронажна грижа+“ за 

подпомагане на лица, нуждаещи се от подкрепа в условията на пандемията 

от COVID-19.  

 

Председателят на комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение: 

На основание и чл. 21, ал. 1, т. 8, 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. № РД21002935ВН/12.02.2021 

г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да подаде проектно предложение по 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 

Приоритетна ос № 6: „Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, 

предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, 

цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, инвестиционен 

приоритет № 1, Специфична цел № 1, наименование BG05M9ОP001-6.002 

„Патронажна грижа +“. 

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

правни и фактически действия по т. 1, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението. 
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Резултати от гласуването: за – 10, против – 0, въздържал се – 1; 

предложението се приема. 

 

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

РД21003665ВН/23.02.2021 г., относно промени в структурата на Звено услуги 

в домашна среда към Домашен социален патронаж – гр. Варна. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение: 

ПК „Социални дейности и жилищна политика“ дава положително 

становище на горепосоченото предложение, относно промяна в структурата 

на Звено услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – гр. 

Варна и препраща своето становище към ПК „Финанси и бюджет” за вземане 

на окончателно решение. 

 

Резултати от гласуването: за – 10, против – 0, въздържал се – 1; 

предложението се приема. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията.  

 

Край на заседанието: 11:35 часа 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК СДЖП:                                                         

 

 

______/П/___________                                             _______/П/_________ 

/Лидия МАРИНОВА/                                                 /Светлана ПЕТРОВА/ 

 


