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ПРОТОКОЛ 

 

№ 10 

 

Днес 26.07.2022 г. от 11.00 ч. се проведе заседание на ПК 

„Европейски въпроси и международно сътрудничество“ в зала „Пленарна“. 

 

В заседанието присъстваха: 

Николай Георгиев – председател на комисията 

Айше Кадир 

Милена Димова –  

Георги Георгиев 

Даниел Николов 

 

 От заседанието отсъстваха: Емил Бояджийски и Мария Тодорова.  

 

Присъстваха още: Пламена Маринова – заместник-кмет на Община 

Варна, Ани  Николова – директор на дирекция „Европейски и национални 

оперативни програми“, Биляна Раева – представител на Община Варна в 

Брюксел, Емил Милев – председател сдружение „Черноморски изгрев“ и 

Росица Николова - адвокат довереник към Общински съвет – Варна. 

 

Председателстващият на ПК „Европейски въпроси и 

международно сътрудничество“ предложи заседанието да протече при 

следния 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

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

РД22016013ВН/22.07.2022 г., относно даване на съгласие Община Варна да 

кандидатства по процедура чрез подбор на проекти „Подобряване на достъпа 

на рибарската инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“, мярка 

2.1.1. „Подобряване на достъпа на рибарската инфраструктура и увеличаване 

на синия потенциал“ от стратегия за Водено от общностите местно развитие 

на „Местна инициативна рибарска група „Варна“, район Аспарухово-

Белослав-Аксаково“. 

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

РД22016014ВН/22.07.2022 г., относно даване на съгласие Община Варна да 

кандидатства с проектно предложение по процедура за подбор на проектни 

предложения по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“, от 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, приоритетна област 6 Б 

„Стимулиране на местното развитие на селските райони“ Приоритет на 
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съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“, Програма 

за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

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

РД22010067ВН/12.05.2022г., относно включване на Община Варна като 

учредител на „Мрежа на Европейските младежки столици“ – „Network of 

European youth capitals“.  

4. Разни. 

 

Резултати от гласуването: за - 5; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

Николай ГЕОРГИЕВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД22016013ВН/22.07.2022 г., относно даване на съгласие 

Община Варна да кандидатства по процедура чрез подбор на проекти 

„Подобряване на достъпа на рибарската инфраструктура и увеличаване на 

синия потенциал“, мярка 2.1.1. „Подобряване на достъпа на рибарската 

инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“ от стратегия за Водено 

от общностите местно развитие на „Местна инициативна рибарска група 

„Варна“, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“. 

 

           Ани Николова – директор на дирекция „Европейски и национални 

оперативни програми“ запозна комисията с предложението от Кмета на 

Община Варна, относно даване на съгласие Община Варна да кандидатства 

по процедура чрез подбор на проекти „Подобряване на достъпа на 

рибарската инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“, мярка 

2.1.1. „Подобряване на достъпа на рибарската инфраструктура и 

увеличаване на синия потенциал“ от стратегия за Водено от общностите 

местно развитие на „Местна инициативна рибарска група „Варна“, район 

Аспарухово-Белослав-Аксаково“ и отговори на зададени въпроси от 

членовете на комисията   

 

          Председателят подложи на гласуване, че комисията дава 

положително становище, относно даване на съгласие Община Варна да 

кандидатства по процедура чрез подбор на проекти „Подобряване на 

достъпа на рибарската инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“ 

от стратегия за Водено от общностите местно развитие на „Местна 

инициативна рибарска група „Варна“, район Аспарухово-Белослав-

Аксаково“ и препраща горецитираното предложение към ПК „Финанси и 

бюджет“ за вземане на окончателно решение.    
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Резултати от гласуването: за - 4; против - 1; въздържали се - 0, 

предложението не се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

Николай ГЕОРГИЕВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД22016014ВН/22.07.2022 г., относно даване на съгласие 

Община Варна да кандидатства с проектно предложение по процедура за 

подбор на проектни предложения по подмярка 19.1. „Помощ за 

подготвителни дейности“, от мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“, приоритетна област 6 Б „Стимулиране на местното развитие на 

селските райони“ Приоритет на съюза 4 „Повишаване на заетостта и 

териториалното сближаване“, Програма за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020 г. 

 

          Ани Николова – директор на дирекция „Европейски и национални 

оперативни програми“ запозна комисията с предложение от Кмета на 

Община Варна, относно даване на съгласие Община Варна да кандидатства с 

проектно предложение по процедура за подбор на проектни предложения по 

подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“, от мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие“, приоритетна област 6 Б „Стимулиране 

на местното развитие на селските райони“ Приоритет на съюза 4 

„Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“, Програма за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и отговори на зададени 

въпроси от членовете на комисията.   

 

  Председателят подложи на гласуване, че комисията дава положително 

становище, относно даване на съгласие Община Варна да кандидатства с 

проектно предложение по процедура за подбор на проектни предложения по 

подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“, от мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“, приоритетна област 6 Б „Стимулиране на 

местното развитие на селските райони“, Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г. и препраща горецитираното предложение към 

ПК „Финанси и бюджет“ за вземане на окончателно решение.    

 

Резултати от гласуването: за - 5; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението не се приема. 
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ТРЕТА ТОЧКА 

 

Николай ГЕОРГИЕВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД22010067ВН/12.05.2022г., относно включване на Община 

Варна като учредител на „Мрежа на Европейските младежки столици“ – 

„Network of European youth capitals“.  

 

           Биляна Раева – представител на Община Варна в Брюксел и Пламена 

Маринова – заместник-кмет на Община Варна запознаха комисията с 

предложение от Кмета на Община Варна, относно включване на Община 

Варна като учредител на „Мрежа на Европейските младежки столици“ и 

отговориха на зададени въпроси от членовете на комисията.   

 

Председателят подложи на гласуване предложението на Кмета на 

Община Варна и комисията взе следното решение: 
 

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 15 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 

Община Варна с рег. № РД22010067ВН/12.05.2022 г., Общински  съвет - 

Варна  реши: 

  1. Дава съгласие Община Варна да участва в учредяването на 

Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Мрежа на Европейските 

младежки столици“ – „Network of European youth capitals“.  

  2. Дава съгласие Община Варна да участва в управителните органи на 

Сдружение с нестопанска цел „Мрежата на Европейските младежки столици“ 

– „Network of European youth capitals“. 

3. Одобрява проект на Устав на Сдружение с нестопанска цел „Мрежата 

на Европейските младежки столици“ – „Network of European youth capitals“, 

съгласно приложение към настоящото решение. 

4. Упълномощава Кмета на Община Варна лично или чрез определен от 

него представител на Община Варна, да участва в учредителното събрание на 

Сдружение с нестопанска цел „Мрежата на Европейските младежки столици“ 

– „Network of European youth capitals“, да подпише устава на сдружението, 

като гласува по своя преценка с оглед най-добрата защита на интересите на 

Община Варна, както и с правата да гласува и да предлага органи  на 

новоучредяващото се сдружение като в случай, че Община Варна бъде 

избрана в тях да бъде неин представител. 

 

  Резултати от гласуването: за – 4; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
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ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

            В точка разни се проведе дебат за рибарско пристанище 

Аспарухово. 

 

           Емил Милев обясни на членовете на комисията с необходимостта да 

бъдат осигурени средства в размер на 50 000 лв. за спешен ремонт на 

рибарско пристанище Аспарухово и с проблемите, които имат на 

рибарското пристанище. 

            

          След проведени дебати комисията предложи да бъде проведена 

работна среща в най-спешен порядък с представители на общинската 

администрация за рибарско пристанище Аспарухово.   

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

 

Край на заседанието:12.00 ч. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „ЕВМС“:    

                                                      

______/П/__________                                                 _______/П/_________ 

/Николай ГЕОРГИЕВ/                                              /Джемиле ЕМИНОВА/ 


