
ПРОТОКОЛ 

 

№ 6 

 

Днес 23.02.2021 г. от 13.30 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: Росица Николова – адвокат довереник към Общински 

съвет – Варна,  Бистра Димова - началник отдел „Програми и проекти“ към 

дирекция „Европейски и национални оперативни програми“ и  Мая 

Иванова – началник отдел „Стратегическо планиране и проекти за 

устойчиво развитие“ към 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. № 

РД21003045ВН/15.02.2021 г., относно обсъждане и приемане на 

проектобюджета на Община Варна за 2021 г., в частта касаеща Разчет за 

капиталови разходи за съфинансиране по оперативни програми и проекти 

по източници на финансиране /ЕСИФ,ДМП/ и 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 /Приложение № 4 и Приложение № 34/.  

2. Разни. 

 

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

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 



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

РД21003045ВН/15.02.2021 г., относно обсъждане и приемане на 

проектобюджета на Община Варна за 2021 г., в частта касаеща Разчет за 

капиталови разходи за съфинансиране по оперативни програми и проекти 

по източници на финансиране /ЕСИФ,ДМП/ и 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 /Приложение № 4 и Приложение № 34/. 

 

Мая Иванова презентира на членовете на комисията Индикативен 

годишен разчет на сметките и средствата от Европейския съюз на 

Община Варна за 2021 г., приложен към протокола. 
 

Председателят на комисията подложи на гласуване даване на 

положително становище на проектобюджета на Община Варна за 2021 г., в 

частта касаеща 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 

Разчет за капиталови разходи за съфинансиране по оперативни програми и 

проекти по източници на финансиране /Приложение № 34 и Приложение 

№ 4/.  

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

решение. 

 

След направени разяснения, резултатът от гласуването е: за - 5; 

против - 1; въздържали се - 1, предложението се приема. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

Край на заседанието:14.30 ч. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „ЕВМС“:               

                                           

______/П/___________                                            ________/П/_________ 

/Николай ГЕОРГИЕВ/                                            /Диана АТАНАСОВА/ 


