
ПРОТОКОЛ 
 

№ 1 
 

Днес 19.12.2019 г. от 13.30 ч. се проведе заседание на ПК 
„Европейски въпроси и международно сътрудничество“. 

 
На заседанието присъстваха: 
Николай Георгиев – председател на комисията 
Айше Кадир 
Георги Георгиев 
Даниел Николов 
Лидия Маринова 
Мария Тодорова 
Николай Капитанов 
 

         Присъстваха още: Ани Николова – директор на дирекция 
„Европейски и национални оперативни програми“ при Община Варна, 
Деяна Стефанова – адвокат довереник към Общински съвет – Варна, Мая 
Иванова – началник отдел „Общински план за развитие“ към дирекция 
„Европейски и национални оперативни програми“, Владимир Минков - 
главен експерт "Национални оперативни програми" в отдел „Общински 
план за развитие“ към дирекция „Европейски и национални оперативни 
програми“, Тихомир Тимов – началник отдел „Общинска инфраструктура“ 
към дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ при 
Община Варна, Дарина Иванова - главен експерт "младежки проекти и 
обучения" в отдел „Младежки дейности“ към дирекция „Образование и 
младежки дейности“ при Община Варна, Христо Атанасов – общински 
съветник, Веселина Савова – управител на „ВИ ЕС МЕДИА“. 

 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Колеги, преди да изчета дневния ред бих искал да Ви запозная с Ани 

Николова - директор на дирекция „Европейски и национални оперативни 
програми“. Заповядайте, да ни се представите и да презентирате 
дирекцията. 

 
Ани НИКОЛОВА 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, казвам се Ани 

Николова - директор на дирекция „Европейски и национални оперативни 
програми“. От 5 години съм на тази позиция, общо 15 години имам опит с 
европейски проекти, като 7 години съм работила в контролната система в 
две министерства. В дирекцията работят два отдела - „Общински план за 
развитие“ и „Програми и проекти“. В момента изпълняваме Европейски 



проекти за близо 250 милиона лева, като наскоро подписахме един от най-
мащабните договори за този програмен период за Екологично чист 
транспорт на Варна, където ще бъдат закупени 60 нови електрически 
автобуса. Изпълняваме проекти, които са свързани и с инфраструктурата, 
всички от Вас виждат промяната, която се случва в града ни. Винаги съм 
на разположение за въпросите, които имате. 
 

 
Председателят на ПК „Европейски въпроси и международно 

сътрудничество“ предложи заседанието да протече при следният  
 

ДНЕВЕН РЕД 
 
1. Разглеждане на предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД19023379ВН/10.12.2019  г., одобряване на изменение на Интегрирания 
план за градско възстановяване и развитие на град Варна 2014 – 2020 г. 

2. Разглеждане на предложение от Кмета на община Варна с рег. № 
РД19023709ВН/13.12.2019  г., относно даване на съгласие Община Варна 
да кандидатства с проектно предложение „Изграждане и функциониране 
на Черноморски младежки център“ за финансиране по процедура за 
подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“ по 
Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено 
включване на уязвими групи“, одобряване текст на проект за 
Споразумение за партньорство и упълномощаване на Кмета на Община 
Варна за подписването му.  

3. Разни. 
- Разглеждане на предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД19016055ВН_003ВН/18.12.2019 г.,  относно одобряване на текст на 
Анекс към Партньорско споразумение между Община Варна и „Градски 
транспорт“ ЕАД по проект „Екологично чист транспорт за Варна“ на 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и упълномощаване на 
кмета на Община Варна да го подпише. 

- Разглеждане на предложение от Кмета на община Варна с рег. № 
РД19024000ВН/18.12.2019 г., относно упълномощаване на кмета на 
Община Варна да издаде запис на заповед в полза на Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството по проект „Естетизация и 
модернизация на градската среда във Варна“ на ОП „Региони в растеж“ 
2014-2020 г. 
 

Николай ГЕОРГИЕВ 
Имате ли предложения за включване в дневния ред. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 



Тези две предложения в точка „Разни“ са входирани на 18.12.19 г. На 
заседанието на ПК „БКД“ едно от предложенията беше отхвърлено, защото 
не е спазен 14 дневния срок за входиране и 30 дневния срок за 
предварително входиране на предложението. Сега в случая, ако важат 
същите правила за тези предложения, няма как да ги включим в дневния 
ред. 

Деяна СТЕФАНОВА 
Не важат. По Закона за Нормативните актове има срокове, които са 

за публично обсъждане на предложения, за изменения или внасяне на нови 
Наредби, като срока е 30 дневен. В кратки случаи, когато това бъде 
мотивирано, срокът по изключение може да е 14 дни. В случая се касае за 
кандидатстване по Европейски програми и това не е Наредба, не е 
подзаконов нормативен акт. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Считате ли, че е нормално да бъдем уведомявани 5 минути по-рано и 

дали е спазен съответния минимален срок, в който трябва да бъдем 
уведомени? 

 
Николай ГЕОРГИЕВ 
С гласуването всеки ще изрази позицията си. Колеги, който е „за“ 

така изчетения дневен ред от мен, моля да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за - 4; против - 3; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 
 

ПЪРВА ТОЧКА 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, т. 4.6. от Методическите 
насоки за разработване и прилагане на Интегрирания план за градско 
възстановяване и развитие и по предложение от Кмета на Община Варна с 
рег. № РД19023379ВН/10.12.2019  г., Общински съвет – Варна одобрява 
изменение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на 
град Варна 2014 – 2020 г., съгласно приложение към настоящото решение. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесулния 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 спазване на предвидения 
срок за одобряване на изменението от Управляващия орган на Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., до 31.12.2019 г. 



Николай ГЕОРГИЕВ 
Ани Николова ще ни запознае какво е Интегрирания план за градско 

възстановяване и развитие и с проектното предложение. 
 
Ани НИКОЛОВА 
От 2013 г. Община Варна изпълнява Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие за периода 2014 – 2020 г. Планът е одобрен от 
Общинския съвет и от управляващия орган на Оперативна програма 
„Регионално развитие“. Проектите, които са от „Интегрирания план за 
градско възстановяване и развитие“ се финансират основно от ОП 
„Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., финансовите инструменти и със 
собствено финансиране. Финансовото обезпечаване се осъществява чрез 
инвестиционната програма, която е на стойност 84 милиона лева, за 
основните проекти и 42 милиона лева за допълнителни проекти, които 
могат да бъдат реализирани в случай, че управляващият орган реализира 
спестяване на ресурс, който допълнително да предостави за 
кандидатстване на общините. Затова бяха разработени нови проекти, които 
следва да бъдат включени в настоящото изменение на „Интегрирания план 
за градско възстановяване и развитие“. От друга страна са 
идентифицирани нови проекти, които могат да бъдат изпълнени чрез 
финансови инструменти, за да отговорят на изискванията на Оперативната 
програма и на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството, те също трябва да бъдат включени в изменението на 
„Интегрирания план за градско възстановяване и развитие“, за да могат да 
бъдат оценени, че са допустими за кандидатстване. По отношение на 
отделните проекти в „Интегрирания план за градско възстановяване и 
развитие“, ще дам думата на колегата Владимир Минков - главен експерт 
"Национални оперативни програми" в отдел „Общински план за развитие“ 
към дирекция „Европейски и национални оперативни програми“, да 
направи презентация и да обясни по-подробно за детайлите и параметрите 
по отделните проекти.  

 
Владимир Минков направи презентация на измененията в 

„Интегрирания план за градско възстановяване и развитие“, приложена на 
хартиен носител към настоящия протокол.  

 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Колеги, имате думата за въпроси по така направената презентация. 

Заповядайте. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 



Споменахте за икономическата зона, че няма предоставени проекти 
за нея. Кой трябва да ги предостави тези проекти и защо тя не е обект на 
развитие? 

 
Владимир МИНКОВ 
Не съм казал, че не е обект на развитие. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Икономическата зона няма представени обекти.  
 
Владимир МИНКОВ 
В момента нямаме предложения за нови проекти.  

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Кой трябва да ги направи? 
 
Владимир МИНКОВ 
Частни инвеститори. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Общината има ли такава инициатива да поеме възможността да 

развива самата икономическа зона? 
 
Владимир МИНКОВ 
Общината в случая може да развива инфраструктурата в зоната. Но 

тъй като тази зона е с цел за икономическо развитие, там трябва да има 
инвеститорски интерес. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
На този етап около нещо конкретно може ли да обединим за в 

бъдеще да се заложи, като задача за развитие на икономическата зона? Или 
трябва да го поставим като точка за следващо заседание? 

 
Николай ГЕОРГИЕВ 
По скоро трябва да го поставим за цел за следващо заседание, за да 

го коментираме. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Добре. Коментирахте оборудване и обзавеждане на учениците във 

връзка с проектите в социалната зона, които са за училища. Искам да 
обърна внимание на това, че получаваме сигнали за някои от училищата, 
които са били обновени и там са поставени еднакви чинове на всички 



ученици, независимо дали са първи или дванадесети клас. Ако има начин в 
проектите, които предстоят да разглеждаме това да се заложи като точка. 

Аспарухов вал – заложено ли е в проекта възстановяване на визията 
му?  

 
Владимир МИНКОВ 
Тепърва ще бъде заложено.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
В проектите, които предстоят ще бъде ли включена зоната около 

сградата на общината?  
Следващият ми въпрос е – как можем да вземем мерки за 

превантивен контрол от външна сертифицираща организация, която да 
даде сигурност на варненци, че всеки лев, който е насочен например за 
Аспарухов вал – отива там? В тази комисия могат да бъдат включени 
обществени личности, видни историци. 

 
Ани НИКОЛОВА 
Във всеки един проект има заложени дейности за одит. Избира се в 

съответствие със Закона за обществените поръчки фирма, която да 
извърши одит на всички разходи, включени в Европейските проекти или в 
съответния проект. Отделно от това имаме 100 % проверка от страна на 
управляващия орган при верификация на разходите. След тази проверка, 
има задължително проверки на място още 100 %. След тези проверки, 
имаме проверки и от сертифициращия орган, което е първото ниво на 
контрол след управляващия орган, които са в Министерството на 
финансите. Освен това имаме проверки от одитния орган, от Сметна 
палата, от Агенция за държавна финансова инспекция и от Европейската 
комисия. Освен всички тези проверки, ние като бенефициент Община 
Варна, за да извършим разход, трябва да сме извършили всички 
необходими действия, които съответстват на вътрешните правила по 
отношение на системите за финансово управление и контрол.  

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Може ли да се получи вариант, в който външна сертифицираща 

фирма, извършва текущ или предварителен контрол до момента на 
осъществяване на проекта? 
 

Ани НИКОЛОВА 
Във връзка с въпросът за предварителен контрол, това е ангажимент 

на одиторската фирма, на екипа по проекта, както и на управляващия 
орган, който предварително прави оценка на заложените разходи, дали 



съответстват с правилата на програмата. Контролът е на всички етапи от 
изпълнението на проекта.  

 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Колеги, зачитам проекта за решение: на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, т. 4.6. от 
Методическите насоки за разработване и прилагане на Интегрирания план 
за градско възстановяване и развитие и по предложение от Кмета на 
Община Варна с рег. № РД19023379ВН/10.12.2019  г., Общински съвет – 
Варна одобрява изменение на Интегрирания план за градско 
възстановяване и развитие на град Варна 2014 – 2020 г., съгласно 
приложение към настоящото решение. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесулния 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 спазване на предвидения 
срок за одобряване на изменението от Управляващия орган на Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., до 31.12.2019 г. Колеги, който 
е „за“ така изчетеното от мен решение, моля да гласува. 
 

Резултати от гласуването: за - 4; против - 1; въздържали се - 2, 
предложението се приема. 

 
ВТОРА ТОЧКА 

 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Разглеждане на предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД19023709ВН/13.12.2019  г., относно даване на съгласие Община Варна 
да кандидатства с проектно предложение „Изграждане и функциониране 
на Черноморски младежки център“ за финансиране по процедура за 
подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“ по 
Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено 
включване на уязвими групи“, одобряване текст на проект за 
Споразумение за партньорство и упълномощаване на Кмета на Община 
Варна за подписването му. Г-жа Дарина Иванова - главен експерт 
"младежки проекти и обучения" в отдел „Младежки дейности“ към 
дирекция „Образование и младежки дейности“ при Община Варна ще ни 
запознае подробно. 

 
Дарина ИВАНОВА 
В края на м. Септември Министерството на образованието и науката 

отвори тази програма „Местно развитие, намаляване на бедността и 
подобрено включване на уязвими групи“, като към тази програма се 



предвижда 100% финансиране за изграждане на младежки центрове, които 
да са насочени само към младежи на възраст от 15 до 29 години и като 
центрове да се развиват съобразно интересите на местните общности, става 
въпрос предимно за неформални дейности, дейности за свободното време, 
спортни дейности извън традиционните спортове. Сумата, за която може 
да се кандидатства е в размер до 2 милиона евро за проект. Ние до 
момента, като подготовка на проектно предложение сме се спрели на 3 
милиона 901 хиляди лева. Сградата, която планираме да бъде превърната в 
такъв Черноморски младежки център е бивше училище „Мара Тасева“ в 
кв. „Аспарухово“. Тази сграда беше предоставена за управление на 
Община Варна в края на 2016 г. с изрично условие, тя да бъде използвана 
само за обучителен център. В рамките до 50 месеца, ние сме предвидили 
44 месеца, ще има период, в който ще се възстановява, след това ще се 
наема персонал и до средата на 2024 г. са заложени дейности. По 
програмата изрично е казано, че след този период, след приемане на 
финансовия отчет, в случай, че проекта бъде одобрен и реализиран, 
Община Варна има ангажимента след това 5 години да поддържа този 
център за дейностите, за които е спечелен проекта. Към момента е 
необходимо Вашето одобрение, за да кандидатстваме. 

 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Колеги, заповядайте. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
От кого е финансирането? 
 
Дарина ИВАНОВА 
Финансовия механизъм е по Програма Европейско икономическо 

пространство, по известния Норвежки фонд. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Кралство Норвегия.  
 
Дарина ИВАНОВА 
Не, там са три държави.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Чета очакваните резултати по този проект и един от най – 

любопитните е предлагане на дейности, които подкрепят мултикултурния 
подход, защитават ценности и активно участие в общността. Какво се има 
предвид под този мултикултурния подход? 

 
Дарина ИВАНОВА 



Има се предвид, че ще бъдат обхванати, както младежи живеещи на 
територията на кв. „Аспарухово“, на територията на град Варна и младежи, 
които живеят и в малките населени места на област Варна, включително и 
тези от етнически малцинства или от уязвими групи. 
 

Мария ТОДОРОВА 
Казахте от област Варна, кои други общини са включени? 

 
Дарина ИВАНОВА 
Имат право да кандидатстват областните центрове, но в случай, че 

спечелим ще бъдат обхванати всички малки общини и населени места.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Защо изобщо трябва да се търсят пари, при положение, че Община 

Варна има отговорността и конституционното задължение да изгради 
условията и всичко, което е свързано с децата и младежите и без да ги 
разделя по никакъв признак – уязвими групи, мултикултурно общество. 

 
Дарина ИВАНОВА 
Не става въпрос за никакво разделение, израза е „включително и“.  

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Защо изобщо делим хората на уязвими групи и неуязвими групи? 
 
Дарина ИВАНОВА 
Идеята е, че има достатъчно бедни хора и в нашата община, които не 

могат да си позволят да се самофинансират по отношение на спортни 
занимания, допълнително образование, имам предвид неформално 
образование и затова е насочен проекта и към тези групи, но не е насочен 
само към тях.   

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Толкова ли е бедната общината, че да търсим безвъзмездно 

финансиране от Кралство Норвегия? 
 
Дарина ИВАНОВА 
Министерството на образованието и науката администрира тази 

програма и предлага към всички български общини, който желае да се 
включи. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Държа този проект да не бъде допускан и да не говорим изобщо за 

норвежко финансиране.  



Дарина ИВАНОВА 
Чакаме тази програма от 2017 г., точно за изграждане на такъв 

център, за да можем да го превърнем наистина в Черноморски център не 
само за работа с местните младежи, но и за работа с младежи от съседните 
черноморски държави, така че да привлечем и инвестиции тук в града.  

 
Даниел НИКОЛОВ 
Какво ни прави зависими от това, че Норвежкия фонд ни дава пари, 

по тяхна програма ли трябва да ги учим, ще идват норвежки преподаватели 
ли? 

 
Дарина ИВАНОВА 
Нямаме никаква зависимост. Сами си правим програмата и сами ще 

определим екипа. 
 
Даниел НИКОЛОВ 
Какво ще се преподава. 
 
Дарина ИВАНОВА 
Неформално образование – например работа в екип, социални 

умения, различни тренинги по отношение на младежката работа и т.н. 
 

Георги ГЕОРГИЕВ 
Разбираме, че е много спешно, толкова ли е наложително общината 

да влага свои ресурси в момента? 
 
Дарина ИВАНОВА 
Не, не е необходимо. 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Моля, г-жа Ани Николова да отговори какъв процент от 

европроектите са с мостово финансиране? 
 

Ани НИКОЛОВА 
По голямата част от проектите се финансират по този начин, тъй 

като управляващия орган, след сключване на договора, предоставя 
авансово плащане и за да могат да бъдат извършени разходите, те трябва 
първо да се предоставят от общината, за да могат да бъдат разплатени и 
след това да бъдат верифицирани от управляващия орган. Не съм съгласна 
с всичко това, което казахте, защото това е един от всички останали 
европейски проекти, кандидатства се към Министерството на 
образованието и науката и това по никакъв начин не поставя под 
зависимост. И нещо много важно искам да добавя – партньори по проекта 



ще бъдат Европейска Младежка столица и Икономически университет – 
Варна.  

 
Веселина САВОВА 
Факта, че ще отиват пари и в Европейска Младежка столица, 

означава, че неща които не бяха се реализирали, сега чрез норвежкия 
механизъм ще се реализират, което започва да ме безпокои.  

 
Дарина ИВАНОВА 
90% от средствата ще бъдат управлявани от Община Варна, а около 

10% ще бъдат за неформални обучения, които ще осъществи основно 
Икономическия университет и една малка част ще осъществи сдружение 
Академия за гражданско участие. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Следващият ми въпрос е какво е Ромски образователен медиатор и 

защо е необходим такъв? 
 
Дарина ИВАНОВА 
Министерството на образованието и науката изисква да има такива 

медиатори, за да можем да обхванем част от етническите малцинства. 
Медиаторът е необходим за работа на терен, т.е. да влезем в съответната 
общност и да можем по-лесно да провеждаме диалог. 

 
Мария ТОДОРОВА 
С оглед на това, че има няколко работни дни, каква е степента на 

готовност на проектната документация? 
 
Дарина ИВАНОВА 
Почти финализираме разписването на проекта, това че късно 

стигнахме до Вас е по обясними причини, трябва ни решение на Общински 
съвет и трябва да дооформим бюджета по отношение на това, колко 
средства ще бъдат необходими за ремонта и за дейностите. 

 
Мария ТОДОРОВА 
Аз се запознах и приемам всичко, което сте подготвили като идея, 

само да обърна внимание в очаквани резултати пише: „предлагане на 
дейности“, ако може да бъде „изпълнение на предложените дейности“.  

 
Дарина ИВАНОВА 
Да. 
 
Мария ТОДОРОВА 



А от гледна точка на медиаторите, няма как да промените 
терминологично каквото и да е, тъй като така е заложено в Програмата.  

 
Дарина ИВАНОВА 
Да. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Понеже стана въпрос за неформално обучение, може ли да посочите 

някои от тях, за да стане по-ясно.  
 
Дарина ИВАНОВА 
Лично аз съм провеждала следните обучения – въвеждане в 

доброволчеството, умения за работа в екип, обучение за познаване и 
работа с местната власт, всичко това е към този вид неформално обучение.  

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Последен въпрос – отчитате ли факта, че до вчера имаше протести 

спрямо норвежкото финансиране, антидетската стратегия, която се опитва 
да бъде наложена и т.н., та в момента държим официално да бъдем 
партньори с Кралство Норвегия за пореден път? 

 
Дарина ИВАНОВА 
Отчитам факта, че хората, които протестираха не бяха достатъчно 

добре запознати, не са запознати и с тази програма.  
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Колеги, моля да прекратим дебатите, зачитам проекта за решение.  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23, чл. чл. 59-61 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и по 
предложение от Кмета на община Варна с рег. № 
РД19023709ВН/13.12.2019 г., Общински съвет – Варна:  

1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение „Изграждане и функциониране на Черноморски младежки 
център“ за финансиране по процедура за подбор на проектни предложения 
„Изграждане на младежки центрове“ по Програма „Местно развитие, 
намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. 

2. Собствеността, видът и предназначението на сградите и 
придобитото оборудване/актив, обект на финансиране по проект 
„Изграждане и функциониране на Черноморски младежки център“ по 
Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено 
включване на уязвими групи“, няма да бъде променян за период, не по-
малък от 5 години след одобрение на финалния отчет по проекта, като 



гарантира, че в рамките на този период те ще се използват за целите на 
проекта.  

3. Бенефициентът по проект „Изграждане и функциониране на 
Черноморски младежки център“ по Програма „Местно развитие, 
намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, 
Община Варна се задължава: 

3.1. да застрахова в лицензирана в Република България компания, 
сградите и придобитото оборудване/актив, обект на финансиране, срещу 
обичайните застрахователни рискове (като кражба, пожар и др.), както по 
време на изпълнението на проекта, така и за период от поне 5 години след 
одобрение на финалния отчет по проекта. 

3.2. да осигури достатъчен ресурс за поддръжка на сградите и 
придобитото оборудване/актив, за период от поне 5 години след одобрение 
на финалния доклад по проекта. 

4. Одобрява текста на проекта за Споразумение за партньорство по 
проектно предложение „Изграждане и функциониране на Черноморски 
младежки център“ по Програма „Местно развитие, намаляване на 
бедността и подобрено включване на уязвими групи“. 

5. Упълномощава кмета на Община Варна да подпише Споразумение 
за партньорство във връзка с подготовката и изпълнението на проект 
„Изграждане и функциониране на Черноморски младежки център“ по 
Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено 
включване на уязвими групи“, съгласно приложение към настоящото 
решение. 

6. Дава съгласие след одобрение на проектно предложение 
„Изграждане и функциониране на Черноморски младежки център“ по 
Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено 
включване на уязвими групи“ и подписване на договор за безвъзмездна 
финансова помощ, Община Варна да осигури средства от Общинския 
бюджет за мостово финансиране, преди възстановяване на средствата от 
Програмата. 

7. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесулния 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решенията, поради защита на важни обществени интереси, а именно – 
кратките срокове за представяне на проектното предложение. 

Който е „за“, така изчетените от мен предложение, моля да гласува.  
 
 
Резултати от гласуването: за - 6; против - 1; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 
 

 



ТРЕТА ТОЧКА 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
По първата подточка от трета точка - разглеждане на предложение от 

Кмета на община Варна с рег. № РД19016055ВН_003ВН/18.12.2019 г.,  
относно одобряване на текст на Анекс към Партньорско споразумение 
между Община Варна и „Градски транспорт“ ЕАД по проект „Екологично 
чист транспорт за Варна“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-
2020 г.“ и упълномощаване на кмета на Община Варна да го подпише. 
Заповядайте г-жо Николова. 

 
Ани НИКОЛОВА 
Това е един от най-мащабните проекти за настоящия програмен 

период. Бих искала да обърна внимание на следното – в началото на м. 
Юни, когато бяха обявени насоките за кандидатстване, Министерството на 
околната среда и водите беше посочило, като средства за Община Варна 58 
милиона лева, след добра аргументация от страна на „Градски транспорт“ 
ЕАД и от страна на Община Варна, успяхме да защитим 80 милиона за 
този проект и тази стойност беше значително увеличена. В следствие на 
закупуването на електрическите автобуси, значително ще намалее 
количеството на финни прахови частици. Настоящото предложение е 
относно промяна в партньорското споразумение между „Градски 
транспорт“ ЕАД и Община Варна, като касае част от задълженията на 
водещия партньор, които са посочени в приложението към предложението.  

 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Колеги, заповядайте. 
 
Мария ТОДОРОВА 
Ами, какво да питаме, след като сега го получаваме? 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Имате го електронно. Колеги, зачитам проекта на решението.  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12, чл. чл. 59-61 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение на 
Кмета на Община Варна с рег. № РД19016055ВН_003ВН/18.12.2019 г., 
Общински съвет -  Варна: 

1. Одобрява текста на Анекс към Партньорско споразумение между 
Община Варна и „Градски транспорт“ ЕАД по проект BG16M1OP002-
5.004-0008 „Екологично чист транспорт за Варна“, процедура № 
BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник 
на замърсяване на атмосферния въздух“, по приоритетна ос 5 
„Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма 



„Околна среда 2014-2020 г.“, съгласно приложение към настоящото 
решение. 

2. Упълномощава кмета на Община Варна да подпише Анекс към 
Партньорско споразумение с „Градски транспорт“ ЕАД по проект 
BG16M1OP002-5.004-0008 „Екологично чист транспорт за Варна“, 
процедура № BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта 
като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, по приоритетна ос 
5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна 
програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Който е „за“, така изчетените от 
мен предложение, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за - 4; против - 2; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
 
Мария ТОДОРОВА 
Ние от БСП не сме против всякакви положителни действия, които 

администрацията и Общинския съвет предприемат за естетизация на 
градската среда, екологията и за развитието на Община Варна, във вида в 
който всеки от нас си я представя, но сме категорично против материали да 
се представят в последния момент. В тази връзка гласувах „против“. 

 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Аз също искам да помоля г-жа Ани Николова, преди сесии, преди 

комисии по-рано да бъдат предоставени. 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
По втората подточка на тази точка - разглеждане на предложение от 

Кмета на община Варна с рег. № РД19024000ВН/18.12.2019 г., относно 
упълномощаване на кмета на Община Варна да издаде запис на заповед в 
полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството по 
проект „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“ на ОП 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г. Тук е ръководителят на проект 
„Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“, г-н Тимов. 

 
Тихомир ТИМОВ 
Аз съм ръководител на проект „Естетизация и модернизация на 

градската среда във Варна“. Подписването на тази Запис на заповед се 
налага, тъй като по Методическите указания за изпълнение на проекти, 
които са по договор за безвъзмездна финансова помощ, изискват да се 
представят план – образец на Запис на заповед, което да гарантира пълния 
размер на полученото авансово плащане по договора, като тази заповед 
трябва да е със срок на предявяване 4 месеца след приключване на 
проекта. Ориентировъчно очакваме проекта да приключи в края на м. 



Февруари, поради тази причина бихме искали тази Запис на заповед да е 
със срок на предявяване 30.06.2020 г. причините за забавянето са, че по 
време на ремонт на ул. „Михаил Колони“ и ул. „Екзарх Йосиф“, бяха 
разкрити археологически находки, които след като бяха обследвани, се 
издаде заповед Община Варна да експонира тези археологически находки. 
На база тази заповед, избрахме проектант, който направи инвестиционен 
проект, проекта беше съгласуван с всички институции. Към момента вече 
имаме издадено разрешение за строен за експониране на археологическите 
находки и започнаха самите дейности. До края на м. Февруари очакваме да 
бъдат приключени дейностите по експониране на находките, след което ще 
приключим и основния проект „Естетизация и модернизация на градската 
среда във Варна“.   

 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Колеги, мисля че е ясно. Ако има въпроси, заповядайте. 
 
Мария ТОДОРОВА 
Аз отново ще гласувам „против“ по същите съображения.  
 
Ани НИКОЛОВА 
Тази Запис на заповед е подписана от кмета на Община Варна, това е 

изискване на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството, във връзка с авансовото плащане, което е по проектите. 
В случая се касае за удължаване на срока на проекта, поради което се 
удължава срока и на тази Запис на заповед, която ще бъде подписана с 
новия срок. 

 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Какво остана да се направи по проекта, като структурно изпълнение? 
 
Тихомир ТИМОВ 
Предстои да се направи бетонов куб около археологическите 

находки, да се  покрие и да се наредят павета около 20-30 квадрата.  
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Колеги, изчитам проекта за решение, на което ПК „Европейски 

въпроси и международно сътрудничество“ дава положително становище и 
препраща към ПК „Финанси и бюджет“ за взимане на окончателно 
решение. 

 
Председателят на комисията изчете проекта за решение и го подложи 

на гласуване. 
 



Резултати от гласуването: за - 4; против - 3; въздържали се - 0, 
предложението се приема. 

 
 
 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 
 
 
 
 
Край на заседанието: 15.15 ч. 
 
 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 
ПК „ЕВМС“:                                                         
 
_______П__________                                                  _______П__________ 
 
/Николай ГЕОРГИЕВ/                                            /Нели ЕВЛОГИЕВА/ 
 

 


