
 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 8 

 

Днес 18.02.2022 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 

Емил Бояджийски 

Милена Димова 

 

В  заседанието не се включиха: 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“, 

Мая Иванова - началник отдел „Стратегическо планиране и проекти за 

устойчиво развитие“ към дирекция „Европейски и национални оперативни 

програми“, Владимир Минков - гл. експерт "Национални оперативни 

програми" към дирекция „Европейски и национални оперативни 

програми“, и Виктория Маринова - Николова – управител на Областен 

информационен център – Варна.  

 

Заседанието откри председателя на комисията г-н Николай Георгиев. 

По дневния ред бяха предложени следните промени: 

 

Георги Георгиев предложи за включване в дневния ред предложение 

от групата на ПП „Възраждане“ с рег. №РД21025470ВН-007ВН/15.02.2022 

г., относно организиране на фестивал на бойни изкуства Варна 

BUDOSHIN. 

 

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

предложението се приема. 

 

Емил Бояджийски предложи отпадане на точка ВТОРА от дневния 

ред.  

 



 

След кратки разисквания по предложението, резултатът от 

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

приема. 

 

Председателят на ПК „Европейски въпроси и международно 

сътрудничество“ предложи заседанието да протече при следният 

актуализиран и допълнен 

 

ДНЕВЕН РЕД 

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

№РД21006192ВН-006ВН/12.11.2021 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. 

№РД21026970ВН/30.12.2021 г., относно одобряване на План за 

интегрирано развитие на Община Варна за програмен период 2021 – 2027 

г. и приложенията към него. 

- Разглеждане на писмо от инж. Христо Иванов – заместник-кмет на 

Община Варна с №РД21026970ВН-001ВН/17.02.2022 г., относно 

допълнителна информация по Проект на План за интегрирано развитие на 

Община Варна за програмен период 2021 – 2027 г. /ПИРО/. 

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

№РД21023702ВН/12.11.2021 г., относно кандидатстване с проектно 

предложение „ОИЦ-Варна 2022-2023 г.“ по процедура  BG05SFOP001-

4.007 чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Добро управление“ с наименование: Осигуряване на 

функционирането на национална мрежа от областни информационни 

центрове (2022-2023). 

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

№РД22001679ВН/25.01.2022 г., относно присъединяване на Община Варна 

към инициатива на Европейската комисия – Споразумение за Зелен град – 

чисти и здравословни градове за Европа. 

5. Разглеждане на предложение от Георги Георгиев – Общински 

съветник от ПП „Възраждане“ с рег. №РД21025470ВН/08.12.2021 г.  и 

писмо от г-жа Розалина Димитрова – Директор на дирекция „Канцелария 

на кмета“ с рег. №РД21025470ВН-006ВН/07.02.2022 г., относно 

побратимяване на Община Варна с Окинава, Япония.  

6. Разни. 

6.1. Разглеждане на предложение от групата на ПП „Възраждане“ с 

рег. №РД21025470ВН-007ВН/15.02.2022 г., относно организиране на 

фестивал на бойни изкуства Варна BUDOSHIN. 

 



 

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

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. 

№РД21006192ВН-006ВН/12.11.2021 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.. 

 

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-

006ВН/12.11.2021 г., Общински съвет – Варна одобрява 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., съгласно приложение към настоящото решение. „ 

 

 Резултат от гласуването: за - 4; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. 

№РД21026970ВН/30.12.2021 г., относно одобряване на План за 

интегрирано развитие на Община Варна за програмен период 2021 – 2027 

г. и приложенията към него. 

- Разглеждане на писмо от инж. Христо Иванов – заместник-кмет на 

Община Варна с №РД21026970ВН-001ВН/17.02.2022 г., относно 

допълнителна информация по Проект на План за интегрирано развитие на 

Община Варна за програмен период 2021 – 2027 г. /ПИРО/. 

 

Владимир Минков направи кратка презентация по т. ВТОРА, 

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.13, ал.4 от Закона за 

регионалното развитие, по предложение от Кмета на Община Варна с рег. 

№ РД21026970ВН/30.12.2021 г. и писмо от Христо Иванов – заместник 

кмет на Община Варна с рег. № РД21026970ВН-001ВН/17.02.2022 г., 

Общински съвет – Варна приема План за интегрирано развитие на Община 

Варна за програмен период 2021-2027 г. и приложенията към него, 

съгласно приложение към настоящото решение.“ 

 

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

предложението се приема. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. 

№РД21023702ВН/12.11.2021 г., относно кандидатстване с проектно 

предложение „ОИЦ-Варна 2022-2023 г.“ по процедура  BG05SFOP001-

4.007 чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Добро управление“ с наименование: Осигуряване на 

функционирането на национална мрежа от областни информационни 

центрове (2022-2023). 

 

Виктория Маринова - Николова направи кратка презентация, 

относно допустимите дейности в настоящото предложение.  

 

След направените разяснения, Председателят на комисията 

подложи на гласуване следното решение: 

„Дава положително становище на предложениeто от Кмета на 

Община Варна с рег. №РД21023702ВН/12.11.2021 г., относно 

кандидатстване с проектно предложение „ОИЦ – Варна 2022-2023 г.“ по 

процедура BG05SFOP001-4.007 чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро 

управление“ с наименование: Осигуряване на функционирането на 

националната мрежа от областни информационни центрове (2022-2023). 

Препраща своето становище към ПК „Финанси и бюджет“ за вземане 

на окончателно решение.“ 

 

Резултат от гласуването: за - 5; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. 

№РД22001679ВН/25.01.2022 г., относно присъединяване на Община Варна 



 

към инициатива на Европейската комисия – Споразумение за Зелен град – 

чисти и здравословни градове за Европа. 

 

Бистра Димова направи кратка презентация върху настоящото 

проектно предложение.  

 

След направените разяснения, Председателят на комисията 

подложи на гласуване следното решение: 

„На основание чл.21, ал.1, т.13, чл.59-61 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 

Община Варна с рег. № РД22001679ВН/25.01.2022 г., Общински съвет – 

Варна дава съгласие Община Варна да се присъедини към инициативата на 

Европейската комисия – Споразумение за Зелен град – чисти и 

здравословни градове в Европа, като упълномощава Кмета на Община 

Варна да подпише Споразумение за  Зелен град – чисти и здравословни 

градове в Европа,  съгласно приложение към настоящото решение.  

На основание на чл.60, ал.1 от Административно-процесуалния 

кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 

Решението, поради защита на важни обществени интереси, а именно 

кратките срокове за кандидатстване.“ 

 

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

предложението се приема. 

 

ПЕТА ТОЧКА 

Разглеждане на предложение от Георги Георгиев – Общински 

съветник от ПП „Възраждане“ с рег. №РД21025470ВН/08.12.2021 г.  и 

писмо от г-жа Розалина Димитрова – Директор на дирекция „Канцелария 

на кмета“ с рег. №РД21025470ВН-006ВН/07.02.2022 г., относно 

побратимяване на Община Варна с Окинава, Япония.  

 

Георги Георгиев направи кратка презентация върху настоящото 

предложение.  

 

След направените разяснения, Председателят на комисията 

подложи на гласуване изпращането на писма до Дирекция „Спорт“ към 

Община Варна, до Технически университет – Варна, до Икономически 

университет - Варна, и други за становище по компетентност и/или 

конкретни идеи, които биха довели до бъдещ взаимен интерес и 

практическото сътрудничество между Община Варна и Окинава, 

Япония. 

 



 

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

предложението се приема. 

 

ШЕСТА ТОЧКА 

Разни 

Разглеждане на предложение от групата на ПП „Възраждане“ с рег. 

№РД21025470ВН-007ВН/15.02.2022 г., относно организиране на фестивал 

на бойни изкуства Варна BUDOSHIN. 

 

Георги Георгиев направи кратка презентация върху настоящото 

предложение.  

 

След направените разяснения, Председателят на комисията 

подложи на гласуване следното решение: 

„Дава положително становище на предложението от групата на ПП 

„Възраждане“ с рег. №РД21025470ВН-007ВН/15.02.2022 г., относно 

организиране на фестивал на бойни изкуства Варна BUDOSHIN. 

Препраща своето становище към ПК „Финанси и бюджет“ за вземане 

на окончателно решение.“ 

 

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

предложението се приема. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

Край на заседанието:14.35 ч. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „ЕВМС“:                                                         

______П__________                                                  ________П_________ 

/Николай ГЕОРГИЕВ/                                            /Диана АТАНАСОВА/ 


