
ПРОТОКОЛ 
 

№ 2 
 

Днес 30.01.2020 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: Деяна Стефанова – адвокат довереник към 
Общински съвет – Варна, Мая Иванова – началник отдел „Общински план 
за развитие“ към дирекция „Европейски и национални оперативни 
програми“, Бистра Димова – началник отдел „Програми и проекти“ към 
дирекция „Европейски и национални оперативни програми“, Веселина 
Савова – управител на „ВИ ЕС МЕДИА“. 

 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Колеги, след публикуване на дневния ред в комисията постъпиха 

още няколко предложения от Кмета на Община Варна, които трябва да 
разгледаме. Искам да чуя Вашето мнение, дали сте успели да се 
запознаете, ако не сте може да се направи още едно заседание във вторник 
от 13.00 ч. 

 
Всички членове на ПК „Европейски въпроси и международно 

сътрудничество“ единодушно взеха решение да се проведе още едно 
заседание на 04.02.2020 г. от 13.00 ч. 

 
 
 
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. № 

РД20001428ВН/22.01.2020 г. и рег. № РД20001428ВН_001ВН/22.01.2020 г., 



относно обсъждане и приемане на проектобюджета на Община Варна за 
2020 г., в частта касаеща Приложение № 34 Индикативен годишен разчет 
за сметките за средства от Европейския съюз на Община Варна, в т.ч. 
индикативен разчет за капиталови разходи, финансирани със средства от 
Европейския съюз. 

2. Разни. 
 

 
Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 
 

ПЪРВА ТОЧКА 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Давам думата на г-жа Мая Иванова, за да ни запознае с проектните 

предложения и Оперативните програми. 
 
Мая ИВАНОВА 
Добър ден. Казвам се Мая Иванова - началник отдел „Общински 

план за развитие“ към дирекция „Европейски и национални оперативни 
програми“ и в момента замествам директора на дирекция „Европейски и 
национални оперативни програми“. 

 
Мая Иванова запозна членовете на комисията с Приложение № 34 

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 
съюз на Община Варна, в т.ч. индикативен разчет за капиталови разходи, 
финансирани със средства от Европейския съюз от проектобюджета на 
Община Варна за 2020 г., приложено към настоящия протокол.  

  
Николай ГЕОРГИЕВ 
Колеги, запознахте се накратко с основните оперативни програми, с 

които работи Община Вана, с всеки един проект, които към момента тече 
към всяка една оперативна програма. Заповядайте, сега е моментът да 
задавате въпроси. Можем на всяка следваща комисия да поканим 
ръководител на проект, можем писмено да искаме становище от дирекция 
„Европейски и национални оперативни програми“ за всеки един проект.    

 
Мария ТОДОРОВА 
Ако може да кажете всеки един проект на каква фаза е. От 

документацията оставам с впечатлението, че става въпрос за бъдеще време, 
че тепърва ще кандидатстваме.  

 



Николай ГЕОРГИЕВ 
Не, всички проекти са в някаква фаза на развитие и изпълнение към 

момента. Ако влезем в детайли за всеки един проект, няма да ни стигне 
времето. 

 
Мая ИВАНОВА 
Вие останахте с впечатление за петте, с които кандидатстваме. В ОП 

„Околна среда“ са два проекта. Единият е за Пречиствателна станция 
„Златни пясъци“, другият е Екологично чистия транспорт на Варна и 
електроавтобусите. И двата проекта са договорени и са в процес на 
изпълнение. При първия се изпълнява реконструкцията на 
пречиствателната станция, там дейностите вървят, както са планирани. 

 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Този проект трябваше да приключи отдавна. Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството от един проект го вкара в 
друг, Европейската комисия се съгласи. Какъв е неговия статус? 

 
Мая ИВАНОВА 
Би трябвали най-късно догодина да приключи окончателно. За 

Екологично чистия транспорт на Варна и електроавтобусите колежката 
Бистра Димова може да Ви запознае по-подробно.  

 
Бистра ДИМОВА 
На 24.10.2019 г. беше одобрен и подписан административния 

договор за безвъзмездна финансова помощ. През предходния месец вече се 
сформира екип, подадохме и обявихме четири процедури от тези, които 
трябва да се осъществяват и остават още четири процедури. Тепърва 
проекта стартира, така че предполагаме, че няма да има проблем в 
изпълнението на сроковете. 
 

Георги ГЕОРГИЕВ 
Искам да попитам какъв процент от разходите за автобусите се 

поемат от общината? 
 
Бистра ДИМОВА 
Самата доставка на автобусите е изцяло с безвъзмездна финансова 

помощ. Вече изграждането на зарядните станции и другите дейности, като 
строителен надзор, одит и т.н., част от тях се финансират от общината, тъй 
като лимита от средства, които отпуснаха за безвъзмездна финансова 
помощ са 70 милиона, а проекта е на по-голяма обща стойност. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 



Каква е връзката между първата и втората фаза на Интегриран 
градски транспорт, понеже първата все още не е приключена и има 
някакви противоречия между страните. Това влияе ли по някакъв начин на 
втората фаза? 

 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Това са два отделни проекта с различни ръководители. 
 
Бистра ДИМОВА 
Да, единият надгражда другия.  

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Има ли някакъв анализ, батериите на автобусите колко ще издържат 

във времето? 
 
Бистра ДИМОВА 
Това ще бъде въпрос на поръчката по ЗОП, все още експертите 

решават какво точно да се заложи в поръчката.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Важното е в един момент, когато дойде момента да се сменя 

батерията, да не се окаже, че е половината стойност на автобуса. 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Въпросът е какво ще включва гаранцията. 
 
Бистра ДИМОВА 
За момента това не е известно. Това, което в момента експертите 

решават е дали да се сложи минимален срок на батериите.  
 
Николай КАПИТАНОВ 
Дали това по някакъв начин не загърбва инфраструктурата, която 

вече имаме на тролейбусната мрежа във Варна и се инвестира в нещо, 
което може да бъде променено. Дали е мислено по темата? 

 
Бистра ДИМОВА 
Да, мислено е по темата от момента, в който се кандидатстваше. 

„Градски транспорт“ ЕАД направиха своите изчисления и анализи и 
прецениха, че по-правилния вариант е да се тръгне към електроавтобуси, 
тъй като те нямат зависимостта от тази мрежа. Тези 30 тролейбуса, с които 
разполагат осъществяват всички връзки, там където е създадена 
тролейната мрежа. 

 



Николай КАПИТАНОВ 
А във времето как виждате изпълнението на втората фаза? 

 
Бистра ДИМОВА 
Втората фаза трябва да приключи на 19.02.2021 г., в момента остава 

само един единствен компонент, който се изпълнява, останалите 
компоненти са приключили. 
 

Николай КАПИТАНОВ 
Т.е. догодина по това време трябва да имаме нови електроавтобуси 

във Варна, така ли? 
 
Бистра ДИМОВА 
Екологично чист Градски транспорт е по ОП „Околна среда“, не ОП 

„Региони в растеж“. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Аз питах за втората фаза на Градски транспорт.  
 
Бистра ДИМОВА 
Втората фаза на Градски транспорт е за 16 автобуса, които сме 

купили и вече са в движение. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
А, те са по различни схеми.  
 
Мая ИВАНОВА 
По различни Оперативни програми са. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Имам въпрос във връзка с обновяването на училищата, което беше 

посочено в един от проектите. Как ще се гарантира това, че ремонта, който 
се извършва на база европейските програми е качествен. Това, което 
виждаме в училище „Димчо Дебелянов“, което беше изцяло обновено с 
европейски средства в момента е обградено с обезопасителна лента и 
децата не могат да играят в училищния двор. Имате ли информация за този 
случай и как бихме могли да разрешим ситуацията? 

 
Мая ИВАНОВА 
Не, нямам тази информация. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 



Сезирали сме г-жа Христова преди седмица, незнам до колко касае 
нейната дирекция. Тук става въпрос за извършване на ремонт с европейски 
средства.  

 
Мая ИВАНОВА 
В договорите с всички фирми, с който се възлага инженеринга и 

СМР-то имат гаранция за изпълнението и покриват недостатъците с това. 
След гаранционния период Община Варна е длъжна в срок от 5 години 
след приключване на договора да поддържа устойчивост на постигнатите 
резултати.  

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Училището в Аспарухово също имаше гаранционен срок, също 

имаше надзор, а вече трета година децата не са влезли в училището и се 
стига до там, че училището трябва да се построи наново.  

 
Мая ИВАНОВА 
Ще поискаме информация, за какво точно става въпрос. 

 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Колеги, други въпроси? 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Програмата „Подкрепа за успех“, идеята е да се изнесе в училищата, 

като извънкласна дейност. Учителите от училищата ли се занимават 
извънкласно с тях или специалисти извън училището? 
 

Мая ИВАНОВА 
Ще Ви помоля, ако е възможно да зададете писмено въпроса към 

дирекция „ОМД“, защото те се занимават пряко с тези проекти, които са 
свързани с училищата. Тук бенефициента не е общината, а чрез 
Министерството на образованието и науката и целеви групи са тези 20 
училища.  
 

Даниел ХРИСТОВ 
Искам да попитам нещо, което може да не е във връзка със сегашната 

дискусия. Незнам колко човека работят във Вашата дирекция, но Вие 
смятате ли, че капацитета на служителите е достатъчен да обхване всички 
програми, които се пускат в България, и за които имаме възможност да 
кандидатстваме? И дали не е редно да вдигнем бройките, да има повече 
експерти, незнам кой е ресорния заместник кмет и дали има такъв? 

 
Мая ИВАНОВА 



Няма, ресорен заместник кмет, на пряко подчинение на Кмета сме. 
 
Даниел ХРИСТОВ 
Имаме уникалния шанс да се възползваме от едни пари и е редно да 

ги вземем. Аз пътувам много, срещам се с кметове на малки населени 
места и виждам, че те правят различни неща, от това, което ние правим. 
Да, първи сме в областта много проекти сме спечелили, много пари сме 
усвоили, но пропускаме много детайлни неща. В тази връзка, някакво 
предложение да излезе от Вас и ние като комисия да го защитим пред 
кмета, да увеличим капацитета на Вашата дирекция, да вкараме още 
експерти, да има ресорен заместник кмет и да можем да работим по-
ефективно.  

 
Мая ИВАНОВА 
Ще го коментираме с г-жа Николова. Не смятаме, че е ниска 

динамиката, с която вървят проектите. 
 

Николай ГЕОРГИЕВ 
Колко човека сте в двата отдела? 
 
Мая ИВАНОВА 
Единадесет.  
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Категорично бройката е много малка. 
 
Даниел ХРИСТОВ 
Може да се покани и външна фирма, с която община Варна да 

сключи договор. 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
На следващото заседание може отново да зададем този въпрос на 

директорката на дирекция „Европейски и национални оперативни 
програми“. 

 
Николай КАПИТАНОВ 
Ако може на следващото заседание да дадете няколко добри примера 

в България, как работят успешно други Ваши колеги, по думите на г-н 
Христов. Как се справят, ползват ли допълнителна помощ, кое е това, 
което на тях им дава възможността да вървят с по-високи темпове напред.  
 

Мая ИВАНОВА 
Община Варна е една от водещите общини в усвояване на фондове. 



Веселина САВОВА 
Искам да кажа, че предложението на г-н Даниел Николов е много 

навременно, защото сега е момента и структура и бюджет и финансиране, 
всичко това да се реши. Истината е, че това е решението. 
 

Николай ГЕОРГИЕВ 
Колеги, има ли други въпроси по тази точка? Няма. Изчитам 

предложението: ПК „Европейски въпроси и международно 
сътрудничество“  взе следното решение: 

Дава положително становище на проектобюджета на Община Варна 
за 2020 г., в частта касаеща Приложение № 34 „Индикативен годишен 
разчет за сметките за средства от Европейския съюз на Община Варна, в 
т.ч. индикативен разчет за капиталови разходи, финансирани със средства 
от Европейския съюз“ и препраща към ПК „Финанси и бюджет” за вземане 
на окончателно решение.  

Който е „за“ така изчетеното от мен предложение, моля да гласува.  
 
 

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

 
 

 
 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 
 
 
 
 
Край на заседанието: 14.15 ч. 
 
 

 
 
 

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


