
ПРОТОКОЛ 
 

№ 3 
 

Днес 04.02.2020 г. от 13.00 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“, Бранимир Балачев – Председател на ПК „Финанси и бюджет“, 
Йордан Дянков - гл. експерт "Програми и проекти" в отдел „Програми и 
проекти“ към дирекция „Европейски и национални оперативни програми“, 
Владимир Минков - гл. експерт "Национални оперативни програми" в 
отдел „Общински план за развитие“ към дирекция „Европейски и 
национални оперативни програми“, Десислава Цветанова -  гл. експерт 
"Енергиен мениджмънт" в отдел "Паспортизация и регистрация строежи" 
към дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване". 
 

 
 
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. № 

РД20002067ВН/29.01.2020  г., относно даване на съгласие Община Варна 
да кандидатства с проектно предложение по процедура “Интелигентни 
градове и общности“ по Програма Хоризонт 2020. 

2. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002140ВН/30.01.2020 г., относно одобряване на актуализиран 



документ за изпълнение на Общински план за развитие на Община Варна 
2014-2020 г. 

3. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД19019989ВН_008ВН/29.01.2020 г., относно даване на съгласие и 
упълномощаване на кмета на Община Варна да издаде в полза на 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, запис на 
заповед по проект „Подобряване на социалната инфраструктура в град 
Варна“, част от процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за 
градско възстановяване и развитие 2014-2020“. 

4. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002139ВН/30.01.2020  г., относно даване на съгласие Община Варна 
да кандидатства с проектно предложение „Рехабилитация, модернизация и 
изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на 
системата за външно изкуствено осветление в район „Младост“, кв.16, 
„Възраждане ІІІ м.р.“ и „Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна“ по 
програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна 
сигурност“. 
 5. Разни. 

 
Резултати от гласуването: за - 5; против - 1; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
 
 

ПЪРВА ТОЧКА 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20002067ВН/29.01.2020  г., относно даване на съгласие Община Варна 
да кандидатства с проектно предложение по процедура “Интелигентни 
градове и общности“ по Програма Хоризонт 2020. Г-н Дянков ще ни 
запознае с така направеното предложение.  

 
Йордан ДЯНКОВ 
Предложението е във връзка с проект, който се разработва по 

Програма Хоризонт 2020. Тази програма предполага проекти, които се 
реализират в големи консорциуми от различни градове, изследователски 
институти, технологични компании. Работата е дългосрочна, в нашият 
случай проекта е за 60 месеца. Поканени са много градове. Общо 
партньорите са над 50 в целия проект, като градовете, където ще се 
реализират дейностите са 7, а има и два водещи града, в които различни 
екипи са прилагали различни дейности за енергийна ефективност. Тези 
водещи градове са от Португалия и от Норвегия. Град Варна се води, като 
последовател на цялата тази идея, т.е. екипа от почти 40 научно-



изследователски института от Европа в рамките на тези пет години ще 
разработват различни стратегии, които да отговарят на стратегията за 
далечната 2050 г. Проекта е за около 16 милиона евро, като частта за град 
Варна е 427 000 евро. По програма „Хоризонт“, проектите са на 100 % 
финансиране, т.е. не се изисква съфинансиране. Ползите от реализацията 
на проекта са подобрено качество на живот и околната среда, съгласно 
политическата рамка на Европейския съюз за климата, енергетиката и 
целите на ООН за устойчиво развитие.  

 
Мая ИВАНОВА 
Целта на стратегията, която ще бъде разработвана заедно с 

партньорите в рамките на проекта е да изследва Варна, като община да се 
напишат цели и мерки за по нататъшно развитие за включване в тази обща 
концепция за интелигентни градове. В рамките на проекта могат да бъдат 
направени технически изследвания на някои сгради, колегите от дирекция 
„ИИБ“ коментираха възможността да се предложат детски градини и ясли, 
които да се обследват. 

 
Десислава ЦВЕТАНОВА 
Част от безвъзмездната финансова помощ ще ни бъде отпусната в 

зависимост от точния бюджет, който е предвиден. Обсъждахме, че най-
удачно ще бъде да поставим на няколко обществени сгради – детски 
градини, ясли, училища, в зависимост от това дали покривите позволяват, 
трябва да се направи преди това техническо обследване. След 
произвеждането на ел. енергия, ще я продаваме на енергото и така ще 
спестим разходи на общината.  

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
В тази връзка, дали успяхте да проверите какво се случва с покрива 

на СУ „Димчо Дебелянов“? 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Г-н Георгиев, нека в точка „Разни“ да обсъдим този въпрос. 
 
Мария ТОДОРОВА 
Разбрах, че финансирането е безвъзмездно, но налага ли се да 

инвестираме някаква сума, която след това се възстановява или въобще не 
участваме финансово по никакъв начин? 

 
Николай ГЕОРГИЕВ 
На този етап това няма как да се знае, защото в момента Общински 

съвет трябва да вземе решение да кандидатства с проектното предложение. 



На по-следващ етап ще дойде някакво мостово финансиране, към момента 
няма никакви финансови параметри.  

 
Йордан ДЯНКОВ 
Ако, примерно след пет месеца бъде одобрен този проект, тогава ще 

бъде предложен за подписване на споразумението, като всеки един от 
партньорите подписва договора за финансиране. 

 
Мария ТОДОРОВА 
Възможно ли е да се стигне до ситуация, в която да се наложи 

община Варна да връща някакви суми, ако не се справи с изпълнението? 
 
Йордан ДЯНКОВ 
Нормално е при всяко едно неспазване на договора. 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Колеги, има ли други въпроси? Ако няма, зачитам решението, което 

трябва да вземем. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и по предложение от 
Кмета на Община Варна с рег. № РД20002067ВН/29.01.2020  г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение по процедура LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020 “Интелигентни 
градове и общности“ по Програма Хоризонт 2020. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесулния кодекс, 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, поради защита на важни обществени интереси, а именно 
кратките срокове за кандидатстване по проекта. 

Който е „за“ така изчетеното от мен предложение, 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. № 

РД20002140ВН/30.01.2020  г., относно одобряване на актуализиран 
документ за изпълнение на Общински план за развитие на Община Варна 
2014-2020 г. Заповядайте. 

 
Мая Иванова и Владимир Минков представиха накратко Общинския 

план за развитие на община Варна, приложен към настоящия протокол. 
 



Мая ИВАНОВА 
Актуализирания план не отменя стария, а става приложение към 

приетия от Общински съвет през 2013 г. 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Искам да отбележа, че Брутния вътрешен продукт на човек от 

населението бележи по-висок тренд и другото е, че населението на град 
като Варна, макар и малко се увеличава. Имате ли въпроси? 

 
Мая ИВАНОВА 
Искам да отбележа, че това е много важен стратегически документ. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
През 2018 г. сте правили и актуализация. 
 
Мая ИВАНОВА 
Междинната оценка препоръча да се направи актуализация, а в края 

на 2018 г. Общински съвет гласува, че одобрява да се направи 
актуализация. Актуализацията беше извършена през 2019 г. 

 
Николай КАПИТАНОВ 
Забелязвам, че информацията е до 2017 г. 
 
Мая ИВАНОВА 
Всички данни, които са статистически вървят с две година назад. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Имате ли данни за раждаемост и смъртност за миналата година? 
 
Мая ИВАНОВА 
За миналата, не. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
В областта има демографска криза и трябва да насочим усилията на 

община Варна в просемейни политики, които ще дадат възможност на 
повече семейства да дойдат да живеят във Варна и ще се раждат повече 
деца. Бизнесът във Варна страда. Варна остава в периферията на България.  

 
 Бранимир БАЛАЧЕВ 

Да, демографска криза има, но се дължи на миграцията, която беше 
предизвикана преди 10-15 години и над 2 милиона българи решиха, че на 
Запад се живее по-добре. Да, намалява населението в по-малките градове 
около Варна, но има и градове, като Шумен, където населението се 



увеличава, на база икономическата зона. Прав е, че трябва да обърнем 
внимание, какво може да се направи, във връзка с увеличаване на 
раждаемостта, за създаване на приятна икономическа зона с повече 
работни места. Да не забравяме, че има около 35-40 хиляди студенти, така 
че реалната цифра на хората, които живеят на територията на общината 
далече се различава от официалната статистика. Предстои ни преброяване 
догодина. Мисля, че в доклада нещата са много ясни, с оглед на 
статистиката така се изготвя, такива са правилата, така че и аз искам да 
знам колко сме днес, но няма как да се случи.  

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Ние действително незнаем колко човека има във Варна, първо 

защото няма данни за раждаемост и смъртност и второ, защото не знаем 
хората, които живеят във Варна и в момента са регистрирани, дали в 
момента не живеят и работят в чужбина.  

 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Колеги, има ли други въпроси по Общинския план за развитие? 

Няма. Зачитам проекта за решение. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 38, ал. 3 от Правилника за 
прилагане на Закона за регионалното развитие и по предложение от Кмета 
на Община Варна с рег. № РД20002140ВН/30.01.2020  г., Общински съвет - 
Варна одобрява актуализиран документ за изпълнение на Общински план 
за развитие на Община Варна 2014-2020 г., съгласно приложение към 
настоящото решение. 

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

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

ТРЕТА ТОЧКА 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД19019989ВН_008ВН/29.01.2020 г., относно даване на съгласие и 
упълномощаване на кмета на Община Варна да издаде в полза на 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, запис на 
заповед по проект „Подобряване на социалната инфраструктура в град 
Варна“, част от процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за 
градско възстановяване и развитие 2014-2020“. Заповядайте. 

 
Мая ИВАНОВА 



Това е един проект, който е част от Инвестиционната програма на 
община Варна, която се изпълнява с финансиране по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“. 
Инвестиционната програма на Варна е с финансиране в размер на 
84 107 329 лева на безвъзмездната финансова помощ. В етап на 
разработване на Инвестиционната програма всяка община беше задължена 
да предвиди в нея 5% от ресурса да се използва за реализация на проекти 
насочени към подобряване и развитие на социалната инфраструктура. 
Проекта, за който днес е внесено предложението за издаване Запис на 
заповед е един от двата проекта за подобряване на социалната 
инфраструктура в град Варна и е на обща стойност 3 311 011 лева, от които  
2 772 322 е безвъзмездната финансова помощ. Обект на интервенция по 
проекта са два пететажни блока, които са свързани помежду си с топла 
връзка. В единия блок се помещава приюта за настаняване на бездомни и 
социално слаби лица, а във втория блок Б на третия етаж е настанен 
кризисен център за деца, т.е. интервенцията ще се извършва в сгради, в 
които се предоставят социални услуги, които отговарят на изискванията на 
програмата. По проекта е предвидено интервенцията да се извърши върху 
разгъната застроена площ от 6 261, сградите са строени в периода 1975-
1977 г. с реализацията на проекта ще се създадат условия за подобряване 
на предлаганите две социални услуги, за това те да станат в съответствие с 
изискванията на европейското и националното законодателство, за 
създаване на защитена и подкрепена среда за целевите групи, като ще се 
представят и услуги свързани с психологическа помощ, със съдействие 
пред Бюрото по труда за намиране на работа, със съдействие за намиране 
на личен лекар, за преминаване на ТЕЛК, ако се налага, подпомагане 
издаването на документи за излизане в пенсия, за наемане на жилища, т.е. 
целия аспект от услуги, които предполагат тези два центъра.  

Текат тръжните процедури за избор на изпълнител. Условие в 
административния договор за безвъзмездна финансова помощ е авансово 
плащане по проекта се отпуска до 35% от стойността на безвъзмездната 
финансова помощ. След като има избран изпълнител на основната дейност 
на проекта, тук е инженеринга и след депозиране в управляващия орган на 
Запис на заповед, която е в размера на авансовото плащане и е предявима 
до два месеца след приключване изпълнението на административния 
договор за безвъзмездна финансова помощ. За да подпише Кмета Запис на 
заповед знаете, че е необходимо съгласието на Общински съвет.   

 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Колеги, само искам да отбележа, че тук ние само ще дадем 

становище и ще препратим към ПК „Финанси и бюджет“ за взимане на 
окончателно решение, предвид това, че има финансови параметри. Колеги, 
имате ли въпроси? 



Георги ГЕОРГИЕВ 
Какви хора е планирано да се настанят. 
 
Мая ИВАНОВА 
Там вече има настанени хора. Необходимо е да се санират сградите, 

да се постигне клас на енергийна ефективност, да се обзаведат, за да има 
едни нормални и добри условия. 

 
Николай КАПИТАНОВ 
Защо в предложението не е посочен конкретния обект, а пише 

общежитие А, общежитие Б, няма адрес или уточнение? 
 
Мая ИВАНОВА 
Така се водят, технически пропуск е. Когато се гласуваше 

предложението предния път, ги имаше изписани. На сайта на общината 
има информация с адреса на обектите. 

 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Колеги, мисля че трябва да се обединим с положително становище за 

този проект, тъй като условията не са добри. 
ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ дава 

положително становище 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. 
 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20002139ВН/30.01.2020  г., относно даване на съгласие Община Варна 
да кандидатства с проектно предложение „Рехабилитация, модернизация и 
изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на 
системата за външно изкуствено осветление в район „Младост“, кв.16, 
„Възраждане ІІІ м.р.“ и „Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна“ по 
програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна 
сигурност“. Заповядайте г-жо Цветанова. 

 
Десислава ЦВЕТАНОВА 
Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, 

енергийна сигурност“ се финансира от Финансовия механизъм на 



Европейското икономическо пространство, като Министерство на 
енергетиката е определено за Програмен оператор на Програмата с 
подписването на Меморандума за разбирателство, относно изпълнението 
на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 

Основна цел на Програмата е намаляване на въглеродната 
интензивност и повишаване на сигурността на доставките, чрез 
повишаване на производството на енергия от възобновяеми източници; 
подобряване на енергийната ефективност в сградите, индустрията и 
общините; повишаване на експертния капацитет в областта на 
възобновяемата енергия, енергийната ефективност и управлението на 
енергия. 

Предложението има за цел да се намалят разходите за поддръжка, 
консумативи, както и за изразходваната електроенергия, чрез 
технологично обновление и модернизиране на системата за външно 
изкуствено осветление в район „Младост“, кв. 16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и 
„Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна; да предостави по–качествена 
обществена услуга на живущите в район „Младост“ на Община Варна, 
като значително се подобри нощното осветление на улиците и 
междублоковите пространства в района; удовлетворяване на социалните 
потребности на обществото и подобряване на инфраструктурата в район 
Младост, както и изпълнение на изискванията на нормативните актове, 
свързани с националната сигурност, опазването на околната среда и 
безопасността на хората; да утвърди позицията на Община Варна за 
намаляване на емисиите на парникови газове, повишаване на 
производството на енергия от възобновяеми източници и подобряване на 
енергийната ефективност и управлението на енергията. 

Очакваните резултати от модернизиране на системата за външно 
изкуствено осветление в района са намаления на емисиите на парникови 
газове, енергийни спестявания на годишна база, парични спестявания на 
годишна база, брой на хората, които ще се възползват от подобрената 
енергийна     ефективност. 

Докладът от обследването за енергийна ефективност и изискуемите 
документи са изпратени от кандидата в АУЕР по електронен път, чрез 
системата за обмен на документи между административните органи на 23 
януари 2020 г. 

Общата стойност на проекта е до 1 173 498 лева /600 000 евро/ - 
100% безвъзмездна финансова помощ. Настоящата процедура няма 
изискване за съфинансиране от страна на кандидата. 

Продължителността за изпълнение на дейностите по проекта не 
следва да надвишава 18 месеца, считано от датата на влизане в сила на 
договора за предоставяне на БФП, но не по-късно от 30.04.2024г. 



          Съгласно условията за кандидатстване по горецитираната процедура, 
се изисква Решение на Общински съвет Варна за съгласие Общината да 
кандидатства по настоящата процедура. 

 
Даниел НИКОЛОВ 
Проектът е страхотен, но защо само в този район? 
 
Десислава ЦВЕТАНОВА 
Сумата е до 600 000 евро, това е максималната сума, която могат да 

ни отпуснат.  
 
Николай КАПИТАНОВ 
От къде е предложението за този район? 
 
Десислава ЦВЕТАНОВА 
От дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, тъй 

като тя се занимава с подновяване на уличното осветление. 
 
Даниел НИКОЛОВ 
Нямаше ли възможност да се направи със слънчева енергия?  
 
Десислава ЦВЕТАНОВА 
В програмата задължително има изискване в проекта да бъде 

използвана енергия от възобновяеми източници. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Какъв е срокът за експлоатация и каква е гаранцията? 
 
Даниел НИКОЛОВ 
Гаранция имат 5 години. 
 
Мария ТОДОРОВА 
Само крушките ли ще се подменят или и стълбовете? 
 
Десислава ЦВЕТАНОВА 
Само крушките. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Колко публично ще бъде избрана фирмата доставчик? 

 
Мая ИВАНОВА 
Няма проект, по който да не се прилага ЗОП. 
 



Николай КАПИТАНОВ 
В момента ние кандидатстваме за 600 000 евро, така ли? 
 
Десислава ЦВЕТАНОВА 
Това е максималната стойност, самият бюджет още не е изготвен.  
 
Николай КАПИТАНОВ 
Ако са 1100 осветителни тела, това означава че имаме по 1000 лева 

на осветително тяло. 
 
Десислава ЦВЕТАНОВА 
Освен доставка има дейности по строителен надзор, по управление 

на проекта. 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Колеги, има ли други въпроси? 
ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ дава 

положително становище 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 - 5; против - 0; въздържали се – 2, 
предложението се приема. 
 

ПЕТА ТОЧКА 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Колеги, в точка „Разни“, заповядайте. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Аз съм част от Обществения съвет към училище „Димчо Дебелянов“ 

и съм запознат със случая. След силна буря са се разместили керемидите 
на покрива. Пренареждането на керемиди, явно ще отнеме повече време, 
има организация и са заградили терена.  

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Покрива е некачествено построен, неможе от вятъра да се разместят 

керемидите.  
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Колеги, искате ли да изпратим официално писмо от името на 

комисията? Благодаря Ви колеги. 
 



ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ изпрати 
писмо до г-жа Лилия Христова - директор на дирекция „Образование и 
младежки дейности“ при община Варна, със следния текст: 
 

Във връзка с проведени дебати на заседание на ПК „Европейски 
въпроси и международно сътрудничество“, моля да предоставите 
информация относно предприетите действия към изпълнителя, във връзка 
с възникнали дефекти и некачествено изпълнение на СМР на покрива на 
СУ „Димчо Дебелянов“. 

Моля, информацията да ни бъде предоставена в срок до следващото 
заседание на ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“. 

 
 
 
 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 
 
 
 
 
Край на заседанието: 14.00 ч. 
 
 

 
 
 
 
 

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


