
ПРОТОКОЛ 

 

№ 7 

 

Днес 09.09.2021 г. от 14.10 ч. се проведе присъствено заседание на 

ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“. 

 

В заседанието се присъстваха: 

Николай Георгиев – председател на комисията 

Георги Георгиев 

Даниел Николов 

Емил Бояджийкси 

 

От  заседанието се отсъстваха: 

Мария Тодорова 

Айше Кадир 

 

Присъстваха още: Росица Николова – адвокат довереник към 

Общински съвет – Варна,  Бистра Димова - началник отдел „Програми и 

проекти“ към дирекция „Европейски и национални оперативни програми“,   

Владимир Минков - гл. експерт "Национални оперативни програми" към 

дирекция „Европейски и национални оперативни програми“,  Десислава 

Георгиева - началник отдел "Фестивали и проекти" към Дирекция 

"Култура и духовно развитие", Станислава Йорданова - ст. експерт 

"Културни програми и проекти" към Дирекция "Култура и духовно 

развитие" . 

 

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. 

№РД21006192ВН-002ВН/27.07.2021 г., относно одобряване на Годишен 

доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие 2014-

2020 г. на Община Варна и Програмата за неговото изпълнение за периода 

01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.. 

2.Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. 

№РД21011119ВН-001ВН/02.09.2021 г., относно кандидатстване с проектно 

предложение по Покана за подбор на проектни предложения по 

подпрограма „Култура“, Програма „Творческа Европа 2021-2027 г“. 

3. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. 

№РД21015247ВН/23.07.2021 г., относно кандидатстване с проектно 



предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-

2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 

Интегрирани мерки за подобряване достъпа на 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. 

4. Разни. 

 

Резултати от гласуването: за - 3; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. 

№РД21006192ВН-002ВН/27.07.2021 г., относно одобряване на Годишен 

доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие 2014-

2020 г. на Община Варна и Програмата за неговото изпълнение за периода 

01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.. 

 

Владимир Минков направи кратка презентация по т. Първа, 

приложена към настоящият протокол.  

 

След направени разяснения, Председателят на комисията подложи 

на гласуване следното решение: 

„На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 91, ал. 3 и ал. 4 от 

Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (отм., ДВ бр. 

70 от 7.08.2020 г.) във връзка с § 37 от Преходните и заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за 

регионалното развитие (ДВ, бр. 21 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) и по 

предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД21006192ВН-

002ВН/27.07.2021 г., Общински съвет – Варна одобрява Годишния доклад 

за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. 

на Община Варна и Програмата за неговото изпълнение за периода 

01.01.2020 г. – 31.12.2020 г., съгласно приложение към настоящото 

решение.  

 

 Резултат от гласуването: за - 2; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. 

№РД21011119ВН-001ВН/02.09.2021 г., относно кандидатстване с проектно 



предложение по Покана за подбор на проектни предложения по 

подпрограма „Култура“, Програма „Творческа Европа 2021-2027 г“. 

 

След направени разяснения, Председателят на комисията подложи 

на гласуване даване на положително становище и препраща към ПК 

„Финанси и бюджет“ за вземане на окончателно решение. 

 

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

предложението се приема. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. 

№РД21015247ВН/23.07.2021 г., относно кандидатстване с проектно 

предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-

2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 

Интегрирани мерки за подобряване достъпа на 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 направени разяснения, Председателят на комисията подложи 

на гласуване следното решение: 

„На основание чл. 21, ал.1, т. 23, чл. 17, ал.1, т. 3 и т. 7, чл. 59 и сл. от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и по 

предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД21015247ВН/23.07.2021 г., Общински съвет - Варна допълва Решение 

№424-2/10/16.12.2020 г. на Общински съвет – Варна и одобрява текст на 

Споразумение за партньорство по проектно предложение „Интегрирани 

мерки за социална интеграция  и  подобряване  достъпа до образование на 

уязвими групи от община Варна“, процедура BG05M9OP001-2.056 

„Социална-икономическа интеграция на уязвими групи, Интегрирани 

мерки за подобряване достъп 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., с партньорите, посочени в него, 

съгласно приложение към настоящото решение.  

 

Резултат от гласуването: за - 2; против - 1; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

 



Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

Край на заседанието:15.30 ч. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „ЕВМС“:                                                         

_______П__________                                               _______П__________ 

/Николай ГЕОРГИЕВ/                                            /Диана АТАНАСОВА/ 


