ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 17

от заседание, проведено на 12.04.2017 г.
по точка първа от дневния ред
ОТНОСНО: Даване на съгласие за предоставяне на финансови
средства за реализация на строително-монтажни работи на тротоарната
конзола на Аспарухов мост, като трансфер към Агенция „Пътна
инфраструктура“, одобряване текст на Споразумение и упълномощаване
кмета на Община Варна да го подпише.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

632-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 30, ал. 3 от Закона за
пътищата и чл. 41 от Правилника за приложение на Закона за пътищата,
Общински съвет – Варна реши:
1. Дава съгласие за предоставяне на финансови средства в размер до
200 000 лв. за реализация на строително-монтажни работи на тротоарната
конзола на Аспарухов мост, гр. Варна, като трансфер към Агенция „Пътна
инфраструктура“ от бюджета на Община Варна за 2017 г., § 61.
2. Одобрява текста на Споразумение за съвместно финансиране на
обект: „Ремонт на Аспарухов мост, гр. Варна – естакадна част заедно с
удължението, жп надлези и пътни възли към него, включващ: Етап І –
ремонт на мост 1, мост 2, мост 3 и мост 4.“, съгласно приложение към
настоящото решение.
3. Упълномощава кмета на Община Варна да подпише одобреното
Споразумение с Агенция „Пътна инфраструктура“.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс,
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва
значителна или трудно поправима вреда, а именно:
- Значението на бъдещия ремонт на Аспарухов мост, който е основна
пътна артерия от южната част на града и вход от АМ „Черно море“.

- Фирмата-изпълнител на обекта е избрана и в готовност да започне
работа на обекта веднага.
- От Агенция „Пътна инфраструктура“ са провели необходимите
предварителни стойностни сметки за обекта, възлизащи на 1 479 600 лв.
Участието на Община Варна в размер на 200 000 лв. е минимално, спрямо
общата стойност на обекта.
- Без финансовата ангажираност на Община Варна, ремонтът няма да
бъде завършен в цялостен вид, като ще бъдат изпълнени единствено
дейности по пътното платно.
- За да се ремонтира цялостно участъка с тротоарна конзола е
необходимо сумата да бъде преведена своевременно.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________ /ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 17

от заседание, проведено на 12.04.2017 г.
по точка втора от дневния ред
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна
да участва в Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и
канализация – Варна“ ООД, насрочено за 20.04.2017 г.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

633-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и 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 Покана рег.№
ОС17000269ВН/06.04.2017 г. от Управителя на „Водоснабдяване и
канализация – Варна“ ООД, Общински съвет – Варна упълномощава
представителя на съдружника община Варна – общинският съветник
Кирил Георгиев Георгиев, да участва в редовно Общо събрание на
съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Варна ” ООД, което
ще се проведе на 20.04.2017 г. от 11:00 часа в зала „Колегиум“, ет.І в
сградата на Централно управление на дружеството, гр.Варна, ул.“Прилеп“
№ 33, и да гласува по посочените в предварително обявения дневен ред
точки, като има следните правомощия:
ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Отчет на Управителя за
дейността на дружеството през 2016 г.“ - Да участва в разискванията по
тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на
община Варна.
ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2016 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: „Разпределяне на печалбата на
дружеството за 2016 г.“ – Да участва в разискванията по тази точка и
да гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на дипломиран експертсчетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2017 г.“ – Да участва в разискванията по тази точка и
да гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.
633-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна
решава след участието си в Общото събрание на съдружниците на
„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, общинският съветник
Кирил Георгиев Георгиев, 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 – 29, против – 1, въздържали се – 4, отсъстват – 17/

634-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна
решава да изиска информация от Управителя на „Водоснабдяване и
канализация – Варна“ ООД относно предприетата политика на
дружеството за повишаване събираемостта на несъбраните вземания на
дружеството, както и по отношение на начина на регулиране на разликите
между отчетените стойности на централния водомер и водомерите в
самостоятелни обекти при сгради в режим на етажна собственост.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 19/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

