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ПРОТОКОЛ 

 

№ 11 

 

Днес 15.12.2022 г. от 12.30 ч. се проведе заседание на ПК 

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

 

В заседанието присъстваха: 

Николай Георгиев – председател на комисията 

Айше Кадир 

Милена Димова  

Георги Георгиев 

Даниел Николов 

 

 От заседанието отсъстваха: Емил Бояджийски.  

 

Присъстваха още: Ани  Николова – директор на дирекция 

„Европейски и национални оперативни програми“, Таня Василева – 

директор на дирекция „Социални дейности“. Георги Недев – кмет на район 

„Одесос“ и  Йовка Косева – секретар на район „Одесос“. 

 

Председателя на ПК „Европейски въпроси и международно 

сътрудничество“ предложи заседанието да протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Разглеждане на предложение от Георги Недев - кмет на район 

„Одесос“ с рег. № РД22025347ОД-001ОД-001ВН/29.11.2022 г., относно 

подписване на Меморандум за сътрудничество между район „Одесос“ – 

община Варна и район „Център“ – община Кишинев. 

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

РД22024935ВН/25.11.2022 г., относно даване на съгласие за 

кандидатстване на Община Варна по процедура чрез подбор на проектни 

предложения с един краен срок за кандидатстване  BG05SFPR002-2.003 

„Бъдеще за децата“, Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни 

възможности“, за безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие 

на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г. 

3. Разни.  

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

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 



 

2 

 

Разглеждане на предложение от Георги Недев - кмет на район 

„Одесос“ с рег. № РД22025347ОД-001ОД-001ВН/29.11.2022 г., относно 

подписване на Меморандум за сътрудничество между район „Одесос“ – 

община Варна и район „Център“ – община Кишинев. 

 

Йовка Косева представи и мотивира внесеното предложение пред 

комисията. 

 

Председателя на комисията подложи на гласуване следния проект 

за решение: „На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 19 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение на Георги 

Савов Недев - кмет на Район „Одесос“ при Община Варна с рег. № 

РД22025347ОД-001ОД-001ВН/29.11.2022 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие за подписване на Меморандум за сътрудничество между Район 

„Одесос“  при Община Варна, Република България, и район „Център“  при 

Община Кишинев, Република Молдова, с цел развитие на двустранно 

сътрудничество от взаимен интерес, включително обмяна на опит и 

управление на градска среда; сътрудничество в сферата като образование, 

човешки ресурси, култура, художествена грамотност; насърчаване на 

местните икономически компании за създаване на двустранни отношения, 

съгласно Писмо намерение за сътрудничество, приложено към настоящото 

решение.“ 

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

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

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

РД22024935ВН/25.11.2022 г., относно даване на съгласие за 

кандидатстване на Община Варна по процедура чрез подбор на проектни 

предложения с един краен срок за кандидатстване  BG05SFPR002-2.003 

„Бъдеще за децата“, Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни 

възможности“, за безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие 

на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г. 

 

          Таня Василева представи проектното предложение на комисията. 

 

  Председателя на комисията подложи на гласуване следния проект 

за решение: „Даване на положително становище на предложение от Кмета 

на Община Варна с рег. № РД22024935ВН/25.11.2022 г., относно даване на 

съгласие за кандидатстване на Община Варна по процедура чрез подбор на 

проектни предложения с един краен срок за кандидатстване  

BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, Приоритетна ос 2 „Социално 
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включване и равни възможности“, за безвъзмездна финансова помощ по 

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., и препращане 

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

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

предложението се приема. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

Разни. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

 

Край на заседанието:13.00 ч. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „ЕВМС“:    

                                                      

______П_________                                                     _______П_______ 

/Николай ГЕОРГИЕВ/                                              /Диана АТАНАСОВА/ 


