ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№6

от заседание, проведено на 09.03.2016 г.
по точка първа от дневния ред
ОТНОСНО: Избор на представител на Община Варна в общото
събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Варна”
ООД и вземане на решения, във връзка с чл. 198о и чл. 198п от Закона за
водите.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

157-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7 от

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта
на община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет –
Варна определя за мандат 2015 – 2019 г., общинският съветник Кирил
Георгиев Георгиев за свой представител в Общото събрание на
акционерите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, ЕИК
103002253, със седалище гр. Варна и адрес на управление: гр. Варна 9010,
ул. “Прилеп“ № 33.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/

158-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6

от ЗМСМА, чл. 139, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, чл. 198о, ал. 1 и чл.
198п, ал. 1 от Закона за водите, чл. 7 от Наредбата за реда за упражняване
на правата на собственост върху частта на община Варна от капитала на
търговските дружества,
и
във връзка
с
писмо
рег.
№
ОС16000100ВН/09.02.2016 г. от Валентин Вълканов – управител на
„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, Общински съвет – Варна

упълномощава представителя на Община Варна – общинският съветник
Кирил Георгиев Георгиев, да участва в извънредно неприсъствено
общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация –
Варна“ ООД, и да гласува по посочените в предварително обявения
дневен ред точки, като има следните правомощия:
ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение с оглед
изискването на чл. 198о, ал. 1 и чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите за
сключване от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД на Договор за
стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системи и съоръжения
и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, с
„Асоциацията по В и К“ на обособената територия, обслужвана от
дружеството, за възлагане на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от Закона за
водите.“
Общински съвет – Варна дава съгласие общинският съветник Кирил
Георгиев Георгиев – представител на Община Варна в общото събрание
на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, да
заяви съгласието на Община Варна за сключване на Договор за
стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системи и съоръжения
и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги с
„Асоциацията по В и К“ на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, за възлагане на дейностите
по чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите.“
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Варна допуска
предварително изпълнение на решението, тъй като от закъснението на
изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/

159-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6

от ЗМСМА и чл. 198е, чл. 198о, ал. 1 и чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите,
чл. 7 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху
частта на Община Варна от капитала на търговските дружества, и във
връзка с писмо рег. № РД16005378ВН/07.03.2016 г. от Областен управител
на област с административен център Варна, Общински съвет – Варна
упълномощава кмета на Община Варна, а при невъзможност на кмета на
Община Варна да присъства, представителя на Община Варна –
общинския съветник Пейчо Иванов Бюлбюлев, да участва в Общото
събрание на „Асоциация по В и К“ в област с административен център –

Варна, което ще се проведе на 09 март 2016 г. от 13:30 часа, в
заседателната зала на Областна администрация Варна, и да гласува по
посочените в предварително обявения дневен ред точки, като има следните
правомощия:
ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на годишен отчет за
дейността на „Асоциация по В и К“ на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, град Варна за 2015 г.“ –
Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед найдобрата защита интересите на Община Варна.
ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на отчет за
изпълнението на бюджета на „Асоциация по В и К“ на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД
град Варна за 2015 г.“ – Да участва в разискванията по тази точка и да
гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на бюджета на
„Асоциация по В и К“ на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД град Варна за 2016 г.“ – Да
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед найдобрата защита интересите на Община Варна.
ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Подписване на договор за
стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системи и съоръжения
с оператора.“ – Общински съвет – Варна дава мандат на кмета на Община
Варна, а при невъзможност той да участва, на общинския съветник Пейчо
Иванов Бюлбюлев, в качеството му на представител на Община Варна в
„Асоциация по В и К“ на обособена територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, да съгласува и одобри
текста на Проекта на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация
на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В и К услуги на
потребителите, както и да гласува за сключване на одобрения договор, по
реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите, със
съществуващия В и К оператор – „Водоснабдяване и канализация“ –
Варна“ ООД, и за упълномощаване на Стоян Пасев – Областен управител
на област с административен център Варна – председател на „Асоциация
по В и К“ да подпише одобрения договор от името на Асоциацията.
ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Други“ – Да участва в
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита
интересите на Община Варна.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Варна допуска
предварително изпълнение на решението, тъй като от закъснението на
изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.
159-1-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на
„Асоциация по В и К“ в област с административен център – Варна,

представителят на община Варна общинският съветник Пейчо Иванов
Бюлбюлев, на следващото заседание на Общински съвет – Варна да внесе
писмен доклад за взетите решения на Общото събрание, за сведение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/

160-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, § 9, ал. 5 от

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на Закона за водите /обн. в ДВ, бр. 103 от 29.11.2013 г./
Общински съвет – Варна упълномощава Иван Николаев Портних –
кмет на Община Варна и председателя на Общински съвет – Варна да
подпишат протоколите за разпределение на собствеността на активите –
В и К системи и съоръжения между държавата и Община Варна, получени
с писмо с изх. № 03-02-320/124 – 21.01.2016 г. на МРРБ, включително и
окончателен протокол за разпределение на собствеността.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Варна допуска
предварително изпълнение на решението, тъй като от закъснението на
изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№6

от заседание, проведено на 09.03.2016 г.
по точка втора от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Транспорт“ относно:
(1) – приемане на пределните цени на таксиметровите услуги на
територията на Община Варна.
Докл.: Добромир Джиков – Председател на ПК „Транспорт“
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

161-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 24а,

ал. 5 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет – Варна
реши:
1. Определя максимални цени за таксиметров превоз на пътници за
един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на
община Варна – дневна тарифа 2.00 лв. на км. и нощна тарифа 3.00 лв. на
км.
2. Определя минимални цени за таксиметров превоз на пътници за
един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на
община Варна – дневна тарифа 0.75 лв. на км. и нощна тарифа 0.85 лв. на
км.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Варна
допуска предварително изпълнение на решението, тъй като от
закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно
поправима вреда.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 5, въздържали се – 6, отсъстват – 7/
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№6

от заседание, проведено на 09.03.2016 г.
по точка трета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Социални дейности и жилищна политика“ относно:
(1) – даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски
съвет за отпускане на персонална пенсия на деца.
Докл.: Лидия Маринова – Председател на ПК „СДЖП“

Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

162-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от

Кодекса за социално осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж, и по предложение от Иван Портних, кмет
на Община Варна с рег. № РД16000710ВН-001ВН/10.02.2016 г., Общински
съвет – Варна дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски
съвет за отпускане на персонална пенсия на децата Теодора Бончева
Манова и Петър Бончев Манов от град Варна.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№6

от заседание, проведено на 09.03.2016 г.
по точка четвърта от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Здравеопазване“ относно:
(1) – отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ по
молби на граждани за лечение.
(2) – отпускане и неотпускане на финансови средства за дейности и
изследвания по асистирана репродукция.
Докл.: Антоанета Цветкова – Председател на ПК „Здравеопазване“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

163-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл.

52, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет – Варна №
106-3(5)27.01.2016 г. и на база здравен статус, Общински съвет – Варна
отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение
към настоящото решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/

164-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА

и на база здравен статус, Общински съвет – Варна не отпуска финансови
средства за лечение на лицата, посочени в приложение към настоящото
решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 12/

165-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал.

1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с решение на Общински съвет –
Варна № 106-3(5)27.01.2016 г. и на база здравен статус, Общински съвет –
Варна отпуска финансови средства за дейности и изследвания по
асистирана репродукция, посочени в приложение към настоящото
решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/

166-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4

от ЗМСМА, Общински съвет – Варна не отпуска финансови средства за
дейности и изследвания по асистирана репродукция, посочени в
приложение към настоящото решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 12/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№6

от заседание, проведено на 09.03.2016 г.
по точка пета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Европейски въпроси и международно сътрудничество“ относно:
(1) – даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор в
международен проект „Устойчиви на наводнения общини“ по програма
за финансиране към Генерална дирекция “Хуманитарна помощ и
гражданска защита” на Европейската комисия.
Докл.: Николай Георгиев – Председател на ПК „ЕВМС“
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

167-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация и по предложение на
кмета на община Варна с рег. № РД16005261ВН/02.03.2016г., Общински
съвет – Варна реши:
1. Дава съгласие за участие на Община Варна като партньор по
проект “Устойчиви на наводнения общини /Flood Resilient
Communities - FRESCO/”, към Генерална дирекция “Хуманитарна
помощ и гражданска защита” на Европейската комисия.
2. Дава съгласие да се осигурят средства за мостово финансиране от
бюджета на Община Варна за съответната година за изпълнение на проект
“Устойчиви на наводнения общини /Flood Resilient Communities FRESCO/”, към Генерална дирекция “Хуманитарна помощ и
гражданска защита” на Европейската комисия, необходими за покриване
на първоначалните допустими разходи по проекта, преди същите да бъдат
възстановени от Европейската комисия. Конкретният размер на средствата
да бъде предвиждан, съгласно одобрения в договора за безвъзмездна
финансова помощ времеви график за изпълнение след одобрение на
проекта.

3. Дава съгласие да се предоставят средства в размер на 16 000,00
Евро или равностойността на посочената сума в лева, а именно 31 293,28
лв. за осигуряване на собствения принос на Община Варна като партньор
по проекта.
4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Варна
допуска предварително изпълнение на решението, тъй като от
закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно
поправима вреда.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 40, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 9/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

