
ПРОТОКОЛ 
 

№ 5 
 

Днес 07.12.2020 г. от 10.30 ч. се проведе онлайн заседание на ПК 
„Европейски въпроси и международно сътрудничество“. 

 
В заседанието се включиха: 

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

Включиха се още: Деяна Стефанова – адвокат довереник към Общински 
съвет – Варна, Ани Николова – директор на дирекция „Европейски и 
национални оперативни програми“, Бистра Димова - началник отдел 
„Програми и проекти“ към дирекция „Европейски и национални 
оперативни програми“, Мая Иванова – началник отдел „Стратегическо 
планиране и проекти за устойчиво развитие“ към дирекция „Европейски и 
национални оперативни програми“, Росица Христова-Борисова - главен 
експерт "Програми и проекти" към отдел „Програми и проекти“ в 

дирекция „Европейски и национални оперативни програми“. 
 
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. № 

РД18014651ВН-009ВН/25.11.2020 г., относно одобряване на Финалният 
доклад-отчет за изпълнението на Интегрирания план за градско 
възстановяване и развитие на град Варна за периода 2014 - 2020 г. 

2. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20022736ВН-001ВН/25.11.2020 г., относно даване на съгласие Община 
Варна да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез подбор 
на проекти BG14MFOP001-4.053 “Екологична и устойчива рибарска 
област”, Мярка 3.1.1. „Екологична и устойчива рибарска област“ от 
Стратегията за ВОМР на Местна инициативна рибарска група „Варна, 

район Аспарухово  -  Белослав  - Аксаково“, по Програмата за морско дело 
и рибарство 2014-2020. 



3. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20022736ВН-002ВН/25.11.2020 г., относно даване на съгласие Община 
Варна да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез подбор 
на проекти BG14MFOP001-4.069 „Подобряване на достъпа до рибарска 
инфраструктура и увеличаване на синия потенциал”, мярка 2.1.1. 
„Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на 
синия потенциал”, от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна 
рибарска група „Варна, район Аспарухово - Белослав - Аксаково“, по 

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. 
4. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20022859ПР/25.11.2020 г., относно одобряване на текста на 
Споразумение за партньорство по Проект „Прилагане на иновативни 
мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините 
в България” по Програма „Опазване на околната среда и климатични 
промени”, Резултат 4: „Повишаване възможностите за местните общини да 
намаляват емисиите и да се адаптират към климатичните промени”.  

5. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20022552АС/25.11.2020 г., относно даване на съгласие Община Варна да 
кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно 
предложение BG05M9OP001-2.56 „Социално-икономическа интеграция на 
уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до 
образование“ – компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020 г. (водеща програма) и Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. 
6. Разни. 
 
Георги Георгиев предложи за включване в дневния ред  

възможността за побратимяване на Община Варна с градовете Тулча 
(Румъния), Лозенград (Турция), Хайфа (Израел)  и Степанакерт (Нагорни 
Карабах). 
 

След кратки разисквания по предложението резултатът от 
гласуването е: за - 6; против - 0; въздържали се - 1, предложението се 
приема. 
 

Георги Георгиев предложи за включване в дневния ред да се възложи 
на дирекция „Европейски и национални оперативни програми“ да 
информира ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ за 
възможностите за повишаване на конкурентоспособността на 
„Пристанище Варна“ ЕАД, чрез европейски средства и финансиране. 

 



След кратки разисквания по предложението резултатът от 
гласуването е: за - 5; против - 0; въздържали се - 2, предложението се 
приема. 
 

Георги Георгиев предложи отпадане на точка Пета от дневния 
ред, а именно разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с 
рег. № РД20022552АС/25.11.2020 г., относно даване на съгласие Община 
Варна да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано 
проектно предложение BG05M9OP001-2.56 „Социално-икономическа 
интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа 
до образование“ – компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020 г. (водеща програма) и Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. 
 

След кратки разисквания по предложението резултатът от 

гласуването е: за - 1; против - 4; въздържали се - 1, предложението не се 
приема. 

 
Николай Капитанов предложи отлагане на точка Първа от дневния 

ред, а именно разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с 
рег. № РД18014651ВН-009ВН/25.11.2020 г., относно одобряване на 
Финалният доклад-отчет за изпълнението на Интегрирания план за 
градско възстановяване и развитие на град Варна за периода 2014 - 2020 

г., до следващо заседание на ПК „Европейски въпроси и международно 
сътрудничество“.  

 
След проведени разяснения по предложението резултатът от 

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

 
Председателят на ПК „Европейски въпроси и международно 

сътрудничество“ подложи на гласуване следният 
 

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

РД20022736ВН-001ВН/25.11.2020 г., относно даване на съгласие Община 
Варна да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез подбор 
на проекти BG14MFOP001-4.053 “Екологична и устойчива рибарска 
област”, Мярка 3.1.1. „Екологична и устойчива рибарска област“ от 

Стратегията за ВОМР на Местна инициативна рибарска група „Варна, 



район Аспарухово  -Белослав - Аксаково“, по Програмата за морско дело и 
рибарство 2014-2020. 

2. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20022736ВН-002ВН/25.11.2020 г., относно даване на съгласие Община 
Варна да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез подбор 
на проекти BG14MFOP001-4.069 „Подобряване на достъпа до рибарска 
инфраструктура и увеличаване на синия потенциал”, мярка 2.1.1. 
„Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на 

синия потенциал”, от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна 
рибарска група „Варна, район Аспарухово - Белослав - Аксаково“, по 
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. 

3. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20022859ПР/25.11.2020 г., относно одобряване на текста на 
Споразумение за партньорство по Проект „Прилагане на иновативни 
мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините 
в България” по Програма „Опазване на околната среда и климатични 

промени”, Резултат 4: „Повишаване възможностите за местните общини да 
намаляват емисиите и да се адаптират към климатичните промени”. 

4. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20022552АС/25.11.2020 г., относно даване на съгласие Община Варна да 
кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно 
предложение BG05M9OP001-2.56 „Социално-икономическа интеграция на 
уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до 

образование“ – компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020 г. (водеща програма) и Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. 

5. Разни. 
5.1. Разглеждане на предложение от Георги Георгиев – общински 

съветник от групата на „Възраждане” към Общински съвет - Варна, 
относно побратимяване на Община Варна с градовете Тулча (Румъния), 
Къркларели (Турция), Хайфа (Израел)  и Степанакерт (Нагорни Карабах). 

5.2. Разглеждане на предложение от Георги Георгиев – общински 
съветник от групата на „Възраждане” към Общински съвет - Варна, 
относно възлагане на дирекция „Европейски и национални оперативни 
програми“ да информира ПК „Европейски въпроси и международно 
сътрудничество“ за възможностите за повишаване на 
конкурентоспособността на „Пристанище Варна“ ЕАД, чрез европейски 
средства и финансиране. 
 

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

предложението се приема. 
 



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

РД20022736ВН-001ВН/25.11.2020 г., относно даване на съгласие Община 
Варна да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез подбор 
на проекти BG14MFOP001-4.053 “Екологична и устойчива рибарска 
област”, Мярка 3.1.1. „Екологична и устойчива рибарска област“ от 
Стратегията за ВОМР на Местна инициативна рибарска група „Варна, 
район Аспарухово  -  Белослав - Аксаково“, по Програмата за морско дело 

и рибарство 2014-2020. 
 
Росица Христова-Борисова разясни на членовете на Комисията 

проектното предложение. 
 

Председателят на комисията подложи на гласуване даване на 
положително становище и препращане към ПК „Финанси и бюджет“ за 
вземане на окончателно решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 5; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 

 
ВТОРА ТОЧКА 

Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20022736ВН-002ВН/25.11.2020 г., относно даване на съгласие Община 
Варна да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез подбор 
на проекти BG14MFOP001-4.069 „Подобряване на достъпа до рибарска 
инфраструктура и увеличаване на синия потенциал”, мярка 2.1.1. 
„Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на 

синия потенциал”, от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна 
рибарска група „Варна, район Аспарухово - Белослав - Аксаково“, по 
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. 

 
Росица Христова-Борисова разясни на членовете на Комисията 

проектното предложение и отговори на въпросите към него. 
 
Председателят на комисията подложи на гласуване даване на 

положително становище и препращане към ПК „Финанси и бюджет“ за 
вземане на окончателно решение. 

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

предложението се приема. 
 

ТРЕТА ТОЧКА 



Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20022859ПР/25.11.2020 г., относно одобряване на текста на 
Споразумение за партньорство по Проект „Прилагане на иновативни 
мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините 
в България” по Програма „Опазване на околната среда и климатични 
промени”, Резултат 4: „Повишаване възможностите за местните общини да 
намаляват емисиите и да се адаптират към климатичните промени”. 

 

Ани Николова разясни на членовете на Комисията проектното 
предложение и отговори на въпросите към него. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване даване на 

положително становище и препращане към ПК „Финанси и бюджет“ за 
вземане на окончателно решение. 

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

предложението се приема. 
 

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

РД20022552АС/25.11.2020 г., относно даване на съгласие Община Варна да 
кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно 
предложение BG05M9OP001-2.56 „Социално-икономическа интеграция на 

уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до 
образование“ – компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020 г. (водеща програма) и Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. 

 
Бистра Димова разясни на членовете на Комисията проектното 

предложение и отговори на въпросите към него. 
 

Председателят на комисията подложи на гласуване даване на 
положително становище и препращане към ПК „Финанси и бюджет“ за 
вземане на окончателно решение. 

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

предложението се приема. 
 

ПЕТА ТОЧКА 
РАЗНИ 

5.1. Разглеждане на предложение от Георги Георгиев – общински 
съветник от групата на „Възраждане” към Общински съвет - Варна, 



относно побратимяване на Община Варна с градовете Тулча (Румъния), 
Къркларели (Турция), Хайфа (Израел) и Степанакерт (Нагорни Карабах). 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване изпращане  на 

предложението към дирекция "Канцелария на кмета", отдел „Протокол и 
международно сътрудничество”, за становище по компетентност.  

 
Резултати от гласуването: за - 6; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
 
5.2. Разглеждане на предложение от Георги Георгиев – общински 

съветник от групата на „Възраждане” към Общински съвет - Варна, 
относно възлагане на дирекция „Европейски и национални оперативни 
програми“ да информира ПК „Европейски въпроси и международно 
сътрудничество“ за възможностите за повишаване на 
конкурентоспособността на „Пристанище Варна“ ЕАД, чрез европейски 

средства и финансиране.  
 
Председателят на комисията подложи на гласуване изпращане  на 

предложението към дирекция „Европейски и национални оперативни 
програми“ за становище по компетентност.  
 

Резултати от гласуването: за - 5; против - 0; въздържали се - 2, 
предложението се приема. 

 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 
 
Край на заседанието:12.30 ч. 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 
ПК „ЕВМС“:                                                         
_______П__________                                             ______П___________ 
/Николай ГЕОРГИЕВ/                                            /Диана АТАНАСОВА/ 


