П Р О Т О К О Л
№6
Шестото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството
на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор Балабанов, се
проведе на 09.03.2016 г. (сряда) от 10:00 ч. до 11:30 ч.
Присъстват 46 общински съветника, отсъстват:
Антраник ШАКАРИЯН
Ивайло МИТКОВСКИ
Марица ГЪРДЕВА
Чавдар ТРИФОНОВ
Тодор БАЛАБАНОВ
Уважаеми колеги, почина колегата д-р Ивайло Бояджиев и ви
приканвам да почетем паметта му с едноминутно мълчание.
/последва едноминутно мълчание/
На днешното заседание на Общински съвет по уважителни причини,
отсъствие са заявили д-р Ивайло Митковски и Марица Гърдева.
Преминаваме към разглеждане на дневния ред. Всички го имате
изпратен на имейлите си. Има постъпило едно предложение от кмета на
Община Варна за включване на допълнителна точка в дневния ред,
относно даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор в
международен проект със заглавие „Устойчиви на наводнения общини“ по
програма за финансиране към Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и
гражданска защита”. Предложението е входирано за днешното заседание
поради факта, че срока за сключване на споразумение с партньорите и
кандидатстване по проекта е 14.03.2016 г., като за да не бъде изпусната
тази възможност ви предлагам да го включим за разглеждане в днешното
заседание. Мнения и съображения имате ли по допълнително направеното
предложение за включване на точка в дневния ред? Г-н Гуцанов,
заповядайте.
Борислав ГУЦАНОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми г-н
заместник-кмет. Аз искам да взема отношение по реда и начина на
свикването на днешното заседание на общинския съвет. На няколко пъти
на заседание на общинския съвет коментирахме, че няма да се вкарват
извънредни точки, че дневния ред ще бъде предварително обявяван, че ще

има максимална прозрачност в Общински съвет – Варна. По правилник
трябва да има едноседмичен срок за свикване. Има хипотеза, в която може
да бъде и 3-дневен срока. Ако е такава хипотезата, въпреки че и тогава не е
спазен срока трябва да бъде една единствена точка в дневния ред. Няма да
бламираме заседанието, няма да пускаме жалби. Независимо, че ще бъде
под въпрос вярно ли е, не е ли вярно, може или не може да бъде обжалвано
днешното заседание на общинския съвет. Ще го направим от добра воля и
от това, че колегите са дошли на днешното събиране. Не е нормално,
когато за В и К, когато преди един месец е входирано на 9-ти февруари, да
има някаква извънредност. Аз съм напълно съгласен и бих приел, ако това
беше входирано вчера, онзи ден и трябва да бъде направено подобно
заседание на общинския съвет, за да упълномощи своя представител.
Просто Ви моля за пореден път, г-н председател, нека да се спазват
определени правила. Освен всичко останало има и етика в отношенията.
Не е нормално в понеделник следобед да се получи искане за свикване на
заседание в сряда сутринта. Пак казвам, от уважение към Вас, към всички
колеги няма да направим други действия, но аз мисля, че това нещо трябва
да се преустанови, защото това е отношение и уважение към общинския
съвет, един път. Втори път това е тежест на местния орган за
самоуправление в обществото и в града, от това какви сигнали ние
излъчваме зависи и нашата тежест каква е в обществото и с това
приключвам. Ще подкрепим дневния ред, но наистина нека да се направят
нещата по начин, по който е нормално да се случват. Всеки един от тези
хора, които са в залата има своите ангажименти и не е нормално да има
такова отношение към тях. Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Гуцанов. Само във връзка с изказването Ви, че преди
един месец са постъпили документите относно В и К ще Ви уведомя, че
последният документ, покана за Общото събрание на асоциацията на В и
К бе входиран днес. Днес. Като в тази връзка се свързаха с нас, уведомиха
ни че ще има, ще постъпи такава покана и ще трябва да я разгледаме в
спешен порядък, е свикано заседанието. Ще Ви запозная със
съдържанието. Входирана е буквално сутринта днес от страна на Областна
администрация.
Борислав ГУЦАНОВ
………………. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Не, аз не желая да опонирам. Обясних единствено. Не искам да
опонирам, нито да влизам в спор. Обясних поради каква причина относно
точката за В и К се налага спешността, още повече в писмото, което

цитирахте, че е входирано в деловодството ни преди един месец, то не е
преди месец, преди по-малко, на 12-ти февруари, не е посочена дата, на
която ще се проведе това събрание, на което ние трябва да вземем тези
решения и до каква дата ние трябва да сме ги приели. Така че аз не мисля,
че има някакво умишлено закъснение и т.н.
Борислав ГУЦАНОВ
Г-н председател, ако влезем тази хипотеза точката трябва да бъде
една. По начина, по който е раздаден дневния ред дори трябва да почнем с
„питания и отговори на питания“, което също го няма, т.е. дайте да не
влизаме и да задълбаваме нещо, за което го направихме по найдобронамерения начин и се надявам наистина да се преустановят подобни
практики. Това беше смисъла на изказването.
Тодор БАЛАБАНОВ
Разбрах. Всички останали точки с изключение на извънредната,
която сега предложих на вашето внимание са разгледани от съответните
постоянни комисии. Точката е включена, една от точките, която е за
определяне цените на таксиметровите услуги също е минала на комисия,
минала е през работна група, запознали сме обществеността, както и
абсолютно всички общински съветници в срок, както тук ми подсказват 43, ал. 3 от Правилника казва, че до 14 ч., два дни преди сесията следва да
бъдат публикувани материалите, което сме го спазили с изключение на
последната точка, пак казвам, която сега предложих на вашето внимание.
Д-р Липчев, заповядайте.
Петър ЛИПЧЕВ
По принцип подкрепям това, което каза колегата Борислав Гуцанов и
правя предложение, тъй като излизаме от тезата за извънредност на
сесията, да бъде включена като точка първа „Питания и отговори на
питания“, понеже има такова желание и от гражданите, които се не малко
днес и присъстват тук в тази зала. В крайна сметка ние сме избрани от
гражданите на Варна и сме техни служители, преди всичко. Правя
предложение, като точка първа по желание и на граждани да бъде
включена „Питания и отговори на питания“ към кмета на Община Варна.
Благодаря Ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, д-р Липчев. Г-н Боев, заповядайте.
Христо БОЕВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, господин заместник кмет. Две думи. Аз няма да отнемам времето на Общинския съвет, за да

преповтарям тезите на колегите преди мен, чиито тези подкрепям, както и
мотивацията към тях. Въпросът е друг. За мен няма съмнение, че сесията
не е свикана по установения ред и всяко едно друго тълкуване ще бъде
тълкуване контра леген. Описани са сроковете в нашия правилник. Не са
спазени. Ако тази извънредната сесия, ако влизаме в хипотезата на
извънредна сесия трябва да има една точка. Има няколко точки и
задължително, според мен уважаеми колеги, трябва да присъства точката
питания към кмета. Аз не мога да направя релация с работата на
общинските съвети в предишни мандати, тъй като съм първи мандат
общински съветник, но доколкото не ме лъже паметта първата ни работна
сесия беше началото на месец декември. От тогава аз, като общински
съветник поставям въпроси. Някои от тези въпроси са продължение на
комуникацията водена с общинския съвет и с администрацията в
продължение на месеци от граждани, на които няма отговори. На нито
един от моите въпроси до сега няма отговор от страна на администрацията.
Давам си ясна сметка, че вотът на варненци от края на миналата година на
местните избори ни е определило за мен и за моите колеги място на
опозиция, но смятам, че релацията опозиция - управляващо мнозинство
отстъпва на заден план пред това да защитим интересите на нашите
съграждани от Варна и ние сме длъжни да защитаваме тези интереси, не
само на тези, които са ни избрали, а на всички. Поне такова е моето
разбиране за смисъла на политическото представителство.
Уважаеми колеги, аз смятам, че по този начин не бива да
продължаваме. Сега сме в началото, сравнително на работата на този
парламент и една такава комуникация между Общински съвет
и
администрация е най-дипломатично казано неприемлива. Подкрепям
предложението за допълнителна точка в дневния ред „Въпроси и питания“.
Благодаря, г-н председател.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Боев. Г-н Атанасов, искахте думата. Заповядайте.
Христо АТАНАСОВ
Г-н председател, уважаеми колеги, ще изляза малко от темата
въпреки, че най-вероятно има основание по отношение на това дали има
някаква връзка в чл. 45, 46 от Правилника. Ще изляза от темата, защото
искам да повдигна един друг въпрос и малко да се замислим за някои
други неща и те са, че в рамките на няколко години загубихме трима
колеги. В забързаното си ежедневие и стремежа си да гледаме напред и
някой път в обувките си - забравяме, че сме и преходни, и тленни. Ние не
осъзнаваме, че сме по-морални от колкото си мислим и далеч понеморални отколкото можем да си представим. Голяма част от това, което
е вътре в нас е неосъзнато. Това което осъзнаваме е до голяма степен

нереализуемо. Трябва да осъзнаем обаче, че най-голямата магия това са
думите и те както могат да лекуват, така могат и да нараняват. И ще
завърша само с едно нещо, което мисля, че всички трябва да запомним и да
не го забравяме. Честта е тази невидима кост, която държи главата
изправена. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Атанасов. Г-жо Савова, заповядайте.
Веселина САВОВА
Аз само ще допълня като едно предложение за дневен ред, не знам
защо е пропусната точката „Дискусия с граждани“, ако това е по причина,
че сесията е извънредна, мисля че не е много коректно, затова просто ви
предлагам … Вярно, че аз не мога да го направя това предложение, но
надявам се някой съветник да го подкрепи, „Дискусия с гражданите“ да я
има тази точка в дневния ред, защото това е едно от постиженията, които
предния мандат в крайна сметка постигна и не е редно през този да се
губи.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Други колеги, предложения, становища? Не виждам.
Ще подложа на гласуване предложенията за включване на точки в дневния
ред по реда на последното постъпило, а именно от г-жа Савова за
включване на точка в дневния ред – „Дискусия с граждани“. Обяснявам
защо не са включени двете точки „питания“ и „дискусия“. Предвид факта,
че сесията е свикана като извънредна. На всяка редовна сесия знаете, че
има включени такива точки. Подлагам на гласуване предложението на г-жа
Савова. … Като точка последна, д-р Липчев, за да бъдем по-коректни. Да.
Резултати от гласуването: за – 16; против – 5; въздържали се – 22;
отсъстващи – 8, предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението, което направи д-р Липчев,
като точка първа ли предлагате да бъде? Като точка първа да бъде
включено в дневния ред „Питания и отговори на питания“ към кмета на
Община Варна. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 19; против – 6; въздържали се – 20;
отсъстващи – 6, предложението не се приема.
Петър ЛИПЧЕВ
………….. /н.р./

Тодор БАЛАБАНОВ
Оспорвате ли гласуването? .. Оспорено е гласуването от д-р Липчев.
Повтарям повторно на гласуване предложението му за включване на точка
в дневния ред.
Резултати от гласуването: за – 16; против – 8; въздържали се – 22;
отсъстващи – 5, предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението за включване на точка в
дневния ред под номер пет: предложение за решение от ПК „Европейски
въпроси и международно сътрудничество“, с което ви запознах.
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 4;
отсъстващи – 5, предложението се приема.
Подлагам на гласуване дневния ред в цялост ведно с включената
току-що точка от ПК „Европейски въпроси и международно
сътрудничество“.
Общински съвет – Варна прие следния
ДНЕВЕН РЕД
1. 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.
2. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Транспорт“
относно:
(1) – приемане на пределните цени на таксиметровите услуги на
територията на Община Варна.
3. 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.
4. 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.

5. 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 със заглавие „Устойчиви на наводнения
общини“ по програма за финансиране към Генерална дирекция
“Хуманитарна помощ и гражданска защита” на Европейската комисия.
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 6, предложението се приема.
Преминаваме към точка първа от дневния ред.

І.
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
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата колеги за предложения за представител в общото
събрание на „В и К - Варна”, както и за мнения и съображения по
направеното предложение. Заповядайте, д-р Липчев.
Петър ЛИПЧЕВ
За представител в сдружението предлагам колегата Кирил Георгиев,
на В и К асоциацията.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Има ли други предложение, колеги за представител
първо в „В и К – Варна“ ООД? Представител в общото събрание. Мнения и
съображения по останалите проекти за решения, колеги? Единствено и
само, както казах преди малко е постъпило сутринта нов документ от
областния управител, с който включва една допълнителна точка в дневния
ред на събранието на асоциацията, което ще проведе днес в 13:30 ч., а
именно приемане на годишен отчет за дейността на „Асоциация по В и К“
на обособената територия, обслужвана от „В и К – Варна“ ООД, град
Варна за 2015 г.“. Това е допълнителната точка, която е постъпила днес
като предложение от областния управител. Това е единственото изменение
всъщност в проекта за решение, което ще изчета. Не виждам мнения и
съображения.
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.
В режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 6, предложението се приема.

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.
Режим на гласуване.

Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 5, предложението се приема.

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.
Режим на гласуване, колеги.
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 6, предложението се приема.

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.
Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 6, предложението се приема.
Преминаваме към точка втора от дневния ред.

ІI.
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“
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Джиков, заповядайте.
Добромир ДЖИКОВ
Добър ден. Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа
общински съветници.
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.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, имате думата за мнения и съображения по темата. Г-н
Липчев, заповядайте. Само да кажа за протокола - тук са представители на
таксиметрови шофьори, таксиметрови компании, превозвачи, към които е
поет ангажимент да разгледаме въпроса също на извънредна сесия и това
също е включено в днешния дневен ред. .. Моля да включите микрофона,
който е в ляво от мен. .. Ако искате заповядайте отпред, д-р Липчев.
Петър ЛИПЧЕВ
Не съм присъствал на дебатите, които са се провеждали. Горе долу
съм запознат с тематиката на протестите. Два въпроса имам. Освен тези
цени, които явно след разговори сте определили, става въпрос и за

браншовите организации и колегите, които са присъствали, каква е
началната такса с която е и цената за престой? Защото това също се
формира, когато се качиш да се возиш на такси. Това е елементарен въпрос
като ползватели, както и всички сме, защото тук само това определяме без
да видим началната такса за нощна, колко е престоя при задръствания и
т.н. И не знам дали не е ли прибързано това просто да го .. Бих желал,
нямам нищо против предварителното изпълнение и всичко, но мисля, че
малко на парче. Няма цялостна визия върху остойностяването на
таксиметровата услуга в момента. Ако трябва някой от браншовите
организации да отговори на въпроса. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Нека само аз да Ви отговоря само на първата част от въпроса. Закона
за автомобилните превози ни възлага като правомощия да определим
единствено и само размерът на минималните и максималните цени на
километър на таксиметрова услуга. Ние нямаме правомощия да
определяме първоначалната такса. Тя е определена с една наредба, ако не
се лъжа, има 34, не съм сигурен дали цитирам правилно, как следва да бъде
формирана, както и таксата за престой. Ние нямаме правомощия в този
смисъл, така че няма как да вземем решение по тази тема. Така
определените цени, не бяха определени след един разговор, а бяха
определени след доста обстоен анализ, няколко срещи на работната група
и в последствие заседание на ПК „Транспорт“ и съвместно с част от тези
господа, разбира се, не всички от браншовите организации.
Петър ЛИПЧЕВ
Благодаря Ви за отговора, г-н Балабанов. Тогава бих желал в
предложението да бъде променя от колко на колко след проведени
разговори. Да бъдат упоменати и старите цени, на които са били, защото аз
виждам тук едни нови предложения без да съм запознат конкретно между
другото, от колко на колко те се променят. Мисля че това …
Тодор БАЛАБАНОВ
Ежегодно, пише в закона, че „приемаме“, не „променяме“.
Приемаме.
Петър ЛИПЧЕВ
Разбрах, добре. Колко бяха за миналата, за 2015 колко са били? Все
пак нали просто искам да упомена още нещо. То беше въпроси и отговори
към кмета евентуално, темата и с цената на горивата. Т.е. значи ние при
факт, че цените на горивата падат ние как променяме цените? Просто
искам да … Очаквам отговори на въпросите, да. Благодаря.

Тодор БАЛАБАНОВ
Аз бих искал да дам думата на представител на бранша, тъй като те
най-добре биха могли да отговорят точно по тази тема с горива и т.н. И
какви са били до сега цените. В крайна сметка ние сме ги определили
включително и Вие миналата година. Участвали сте в определянето …
Ами ако сте отсъствал да, възможно е. … На сесия сме вземали това
решение за миналата година. … Всички, всички сме гласували за това
решение. Заповядайте, само за протокола се представете.
Димчо ИВАНОВ
Казвам се Димчо Иванов, председател съм на независим транспортен
синдикат „Авто`94“. На среща с комисията по „Транспорт“ обсъдихме,
изчислихме и уточнихме по методология каква е минималната тарифа по
себестойност. Тя се получава много по-голяма от тази, която е в момента
75 ст. Преди това някой, по някакъв начин е вкарал искане за 60 ст. и появи
се една централа, всички карахме на 79 ст. три години. Появи се една нова
централа, взриви пазара, започна да кара на 60 ст. и всички други централи
свалиха на 60 ст. И по повод на всички тия протести, които станаха имахме
среща с г-н Балабанов, направихме такава среща, после направихме
работна група, която изчисли себестойността на превоза. Себестойността
на превоза е много по-голяма от тази, която всъщност сега .. Значи
общинския съвет ще гласува 75 – 85, такава каквато беше преди тази от 60
ст. нищо ново не се случва. Просто …
Тодор БАЛАБАНОВ
Моля само, извинявам се, че Ви прекъсвам – да кажете по отношение
на горивата, понеже въпросът на д-р Липчев беше в тази посока. Обяснете
само … Не влизайте в диалогов режим, колеги. Обяснете само по
отношение намаляването на цената на горивата, това по какъв начин и до
колко се отразява на цената на таксиметровата услуга.
Димчо ИВАНОВ
Значи в целия микс на изчисляване на цената на километър пробег
горивото е най-малката част от този микс, значи там са разходи по
автомобила, закупуване на автомобил, плащане на осигуровки, на данъци и
всичко друго, което всъщност натоварва, за централи и за други неща,
натоварва таксиметровия водач. И всъщност тази цена от 75 ст. не е
панацея, но е в момента решение, което ще помогне на тези хора да
оцелеят в тази трудна ситуация. Горивата започнаха да се вдигат. В
„Лукойл“ вече газта не е на цената от 68 ст., на друга цена е и бензините
също. Така че тези неща са временни и това е само във Варна. В цяла
България цената на горивата са съвсем други. Така че още веднъж …

Тодор БАЛАБАНОВ
Ние коментираме Варна в момента, да.
Димчо ИВАНОВ
Още веднъж искам да кажа, че горивата са най-малката част от
всички други разходи, които ние трябва да имаме, за да работим и за да
изкарваме някакви нормални пари, с които всъщност да си храним
семействата.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Други мнения и съображения? Д-р Липчев,
удовлетворява ли Ви този отговор, който Ви даде?
Петър ЛИПЧЕВ
……………… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Ами тя е различна вероятно. Тя се определя, те я до 150 % от цената
на километър по принцип. Закона … Да.
Петър ЛИПЧЕВ
……………… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Да, да, да. Аз отговарям информативно, до колкото си спомням
наредбата ….
Петър ЛИПЧЕВ
……………… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Наредбата повелява … Нека да отговоря само … Нали целим да
запознаем обществеността? …. По принцип … Да, запознат съм, защото
участвах в работната група – не по друга причина. Наредба 34 казва,
разпоредбите й казват, че първоначалната такса е неповече от 150 % от
цената на километър, като всеки един шофьор от там нататък, или всяка
една централа самостоятелно определя колко да бъде тази първоначална
такса. Но има горна граница. Не може. 150 % от цената на километър е
горната граница.
Петър ЛИПЧЕВ
……………… /н.р./

Тодор БАЛАБАНОВ
Не. напротив. До 1,20 лв., ако го смятам правилно. …… От
максималната … Не, гледайте минималната. Минималната, минималната.
…. Извинявам се, минималната.
Петър ЛИПЧЕВ
……………… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Минималната значи това е 1,20 лв., колко идва? 1,22 лв., да.
Петър ЛИПЧЕВ
……………… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Кой желае …. Аз го казах многократно. .. Разбира се, нека да седне и
да прочете наредбата ….
Пламен ПЕНЕВ
Може ли?
Тодор БАЛАБАНОВ
Ето, има представител … Последно давам думата на господина –
само представете се за протокола.
Пламен ПЕНЕВ
Здравейте господа общински съветници. Казвам се Пламен Пенев и
съм заместник – председател на независимия синдикат „Авто 94“. Значи
искам да се обърна към всички вас – дами и господа, омръзна ми в тази
държава да гледам хора некомпетентни да се месят в един бизнес, който не
го разбират. .. След като ни сме определили в Работна група с
представители на общината и сме измислили това нещо, решили сме
въпроса така, че да бъде удачно за всички граждани на града, значи това
което предлагаме според нас ние мислим, че е нормално. Цената, който не
знае как се определя - има наредби за това, можете да ги прочете в
интернет. С никого не искаме да спорим. Просто ние казваме нашето
становище и това становище сме го залегнали в нашето изискване, което
сме направили към общинския съвет. И затова ви моля от името на
гражданите и не само на гражданите на града, на таксиметровия бранш –
проявете разбиране и не влизайте в излишни дискусии. Никой в града не
вози на три лева или на два лева дневна цена. … Значи ние сме я намалили
госпожо достатъчно цената …. Ние ви обяснихме, казахме го и се
надяваме, че говорим с хора, които разбират от словото. Нали това ви

обяснявам. Не влизам в спор с никого, и с никой от общината не искаме да
влизаме в спор. Ние казваме нашите доводи и сме обяснили и всички
факти сме ги казали в същия вид, в който трябва да бъдат.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря.
Пламен ПЕНЕВ
Така че, ако случайно някой има някакви въпроси, затова има
законови норми, има закони в тая държава, извадете, прочете ги и вижте
какво пише в тях. Никого не караме на сила. Благодаря много.
Тодор БАЛАБАНОВ
И аз Ви благодаря. Г-н Григоров, г-н Атанасов изяви желание да
направи изказване. Заповядайте, г-н Григоров.
Григор ГРИГОРОВ
Уважаеми колеги, представители на таксиметровите служби. Значи
ние в момента се намесваме в един .. Намесваме се в момента в един чисто
икономически спор, което смятам че за Община Варна и за общинския
съвет е абсолютно недопустимо. Изслушах тука аргументите и стъпвайки
на определената минимална цена за 2015 г., която е била 60 ст. –
предполагам тази минимална цена също е била плод на анализ …
Тодор БАЛАБАНОВ
Не, не, не. .. Не прекъсвайте, много ви моля. Нарушавате реда в
залата.
Григор ГРИГОРОВ
Значи не е била плод на анализ. Сега правим анализа и на базата на
този анализ ние предлагаме гражданите на Варна на плащат с 25 % повисоки цени за таксиметрови услуги, отколкото действащите в момента 60
ст. масово. Не виждам защо ние трябва да определяме да вдигаме
минималните цени, с което ще вдигнем нали естествено и таксата за
престой, ще вдигнеме и таксата за първоначалната от 90 ст. както беше до
сега, на 1,20. Това от една страна. От друга страна, вместо ние да
аплодираме пазарния подход на някои от операторите, ние искаме да
защитиме отново картела, който съществува във Варна. Всички
таксиметрови служби до момента возиха на едни и същи цени. И ние не се
бунтуваме срещу този картел, а се бунтуваме когато някой прави пазарно,
има пазарно поведение, т.е. намалява цените, защото цените на горивата
също падат, не знам какви са му съображенията. Аз аплодирам и моето .. И
още нещо искам да кажа – в крайна сметка ние бягаме от основания

проблем, всеки месец собствениците на централи, всяко такси до колкото
знам плаща между 200 и 250 лв. на месец на собствениците на централи.
Те са … Толкова ли е горе – долу? … Колко е?
Тодор БАЛАБАНОВ
Не, не, не. .. Не влизайте в диалогов режим, много ви моля.
Григор ГРИГОРОВ
Добре., …
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Григоров, заповядайте.
Григор ГРИГОРОВ
Грубо по мои изчисления всеки месец собствениците на централи
акумулират около 350 – 400 хил. лв. …. Така. .. Може да са клевети, добре.
Така. Та моето предложение е следното – да намалиме минималната цена
на 50 ст.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. …. Моля запазете тишина. .. Моля запазете тишина.
…. Запазете тишина. … Много ви моля. .. Това е само предложение, което
е направено. Колегата ма право да прави предложения. .. Г-н Атанасов,
след което д-р Станев поиска думата. …. Моля запазете тишина. …
Запазете тишина, моля.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Значи искам нещо да
кажа и да се обърна към хората, които са представителите на бранша.
Първо, значи не мисля, че начина по който обяснявате кой е компетентен и
кой не е компетентен е начина на диалог. Не миля, че начина с освиркване
и викове е начина на диалог. Аз бях също в една от Работните групи. Това,
което искате има резон. Но това, което трябва да се довърши е много поважно от това, което сега взимаме като решение и то са неща, които точно
в работната група говорихме. Това са нещата свързани с методиката, това е
най-важното в определянето на тази цена. Т.е. за изработването на
методиката, вкарването и променянето на наредбата като цяло,
включително и това броят на операторите на такситата на територията на
общината. Тези са нещата, по които трябва да се работи. В момента
взимаме едно временно решение, което най-вероятно удовлетворява поголямата част вас, но в крайна сметка бъдете сигурни, че това е един
процес и в момента не скачайте така остро на всички колеги кой е запознат
и кой не е запознат. Защото аз също мога да тръгна в тази посока и да

тръгнем и за осигуровките, и да тръгнем в съвсем други неща. Не го
правиме и затова ви моля от ваша страна да има някакъв диалог. И да не
обяснявате кой е компетентен и кой не е компетентен. Значи аз тази обида
към някой от колегите си няма да я приема.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря г-н Атанасов, д-р Станев.
Янко СТАНЕВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми кметове,
заместник – кметове, граждани. Има две тези днеска – едната теза е да
защитим интересите на гражданите, които са за много ниски цени.
Приемлива теза, тука всички са политически лица, всеки търси найкраткия път към сърцето и разбиранията на всеки избирател. Втората теза е
да балансираме интересите на различните структури в областта на
таксиметровия транспорт през правомощията, които са ни предоставени от
закона. Аз на комисията казах, че не съм професионалист, но слушах
внимателно, четох внимателно, видях тази макар и невлязла методология,
методика. Прочетох всичко, което сте направили в комисията и смятам, че
сте достигнали до едно сериозно решение. Това е сериозния подход.
Другото е ей сега може да се изцепя тука и предлагам 30 ст., минимално
…. Така. Популизъм е това, което Вие говорите. … Г-н Григоров ….. Г-н
Григоров, Вие нямате навика да се срещате с хората, но аз имам навика и
така, както се срещам с хората, които искат да има и 20 ст., така се срещам
и с хора, които искат да бъде 90 ст. И знам, че регулациите са предвидени
от законодателя, за да ги има. Пазара сам може да наложи и да натисне
нашите решения, ако го има реално надолу и той действа. Да, ако аз бях на
ваше място и бях прочел закона и наредбата щях да предложа нещо много
различно от глупавото ви предложение за 50 ст. Щях да предложа да няма
долна граница, както е в София. …. Нали? … Но трябва малко повече да се
чете. Аз уважих становището на г-н Папазов, малко се обогатих. На
работната група четох внимателно кое, колко, какво вътре в този микс,
както каза колегата Димчо Иванов. И долу – горе съм наясно с простите
неща, с които трябва да сме наясно. В тази зала, когато се взимат решения,
които законодателят ни е вменил в правомощията, ние трябва да се
отдалечаваме много бързо от политиката. И трябва да влизаме колкото се
може по-бързо в експертизата. Словоблудствата, които всеки път – айде
стига, вие сте най-чистите. Вие сте ангелите небесни дето се борите срещу
монополите и срещу всички останали. Ало, не ме карайте да говоря,
защото аз съм 27 год. в тази зала. …. Ангелчетата, там отзаде. … Г-н
председател, работната група си свърши работата, имаше много широко
гражданско обсъждане. Аз процедурно предлагам, ако няма някакви
гениални прозрения от последните 40 секунди и да прекратим дебата, и да

преминем към гласуване, за да свършим работата, за която сме дошли в
залата. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Има ли предложения за прекратяване на дебатите? ..
Д-р Липчев имаше искане за изказване, след което процедура прекратяване
на дебатите. Заповядайте.
Петър ЛИПЧЕВ
Уважаеми собственици на таксиметрови автомобили, уважаеми
граждани. Всъщност аз ви зададох отговори. Не съм задавал въпроси. И
още нещо – към колегите, които така, специално към един колега, който
каза че тук не е мястото да се дебатира, нали който се интересува да си
четял там наредбите. Ами аз не мисля така. Аз мисля, че тук трябва да се
водят дебатите, а не примерно някъде другаде да се взимат едни решения,
както много често става и тук просто да се изгласуват набързо. Това е
моето становище нали. …. Ами явно Вие сте ги вземали някъде другаде
или някой друг, да … Това е към Вас Ви го казвам ….
Тодор БАЛАБАНОВ
Не влизайте в диалогов режим …
Петър ЛИПЧЕВ
Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Много моля.
Янко СТАНЕВ
…………… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Значи, не е сериозно ….
Янко СТАНЕВ
…………… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Прекратете диалоговия режим, д-р Липчев …
Петър ЛИПЧЕВ
Не, аз …

Тодор БАЛАБАНОВ
Вашето изказване свърши …
Петър ЛИПЧЕВ
Да, приключи …
Тодор БАЛАБАНОВ
… и аз Ви благодаря. Подлагам процедурното ….
Петър ЛИПЧЕВ
Благодаря Ви. .. Сега ли да ви го дам или след това? .. Ще ви го дам.
Тодор БАЛАБАНОВ
…. предложение на д-р Станев …..
Петър ЛИПЧЕВ
Отне ми думата председателя, след това като искате ще ви го дам …
Тодор БАЛАБАНОВ
…. за прекратяване на дебатите. .. Вие казахте, че сте приключили.
Втори път не сте искали думата.
Петър ЛИПЧЕВ
…………… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Ами ще отговорите, след като Ви дам възможност. Процедура
прекратяване на дебатите, колеги.
Резултати от гласуването: за – 33; против – 4; въздържали се – 4;
отсъстващи – 10, предложението се приема.
Преминаваме към гласуване на предложението, което последно беше
направил г-н Григоров, а именно г-н Григоров за .. Поддържате ли го? 50
ст. минимална цена на километър. Дневна и нощна – 50 ст. … Ама трябва
да направите .. Само за .. Проекта за решение е за дневна и нощна. … 50
дневна, 85 нощна. Така ли? .. Добре. Колеги, в режим на гласуване, има
предложение от … Прекратихме дебатите. Има предложение от г-н
Григоров за 50 ст. дневна минимална цена на километър и 85 ст.
минимална цена на километър нощна. В режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 2; против – 16; въздържали се – 26;
отсъстващи – 7, предложението не се приема.

Подлагам на гласуване първоначално изчетеното от председателя на
комисия по „Транспорт“, г-н Джиков предложение за решение. Режим на
гласуване.
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 гласуването: за – 33; против – 5; въздържали се – 6;
отсъстващи – 7, предложението се приема.
ред.

Преминаваме към точка четвърта, извинявам се – трета от дневния

III.
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“
Тодор БАЛАБАНОВ
Д-р Маринова, заповядайте.
Лидия МАРИНОВА
Колеги, едно предложение има от социална комисия:
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.

Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата колеги за мнения и съображения. Не виждам. Режим
на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 8, предложението се приема.
Благодаря, д-р Маринова.
Лидия МАРИНОВА
Благодаря ви.
Преминаваме към следваща точка.

IV.
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“
Лидия МАРИНОВА
Давам думата на доц. Цветкова, комисия „Здравеопазване“.
Антоанета ЦВЕТКОВА
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.
Лидия МАРИНОВА
Мнения и съображения колеги, по изчетеното решение? Няма.
Процедура за гласуване.
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 10, предложението се приема.
Следващото.
Антоанета ЦВЕТКОВА

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.

Лидия МАРИНОВА
Мнения и съображения? Няма. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 12, предложението се приема.
Следващото.
Антоанета ЦВЕТКОВА

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.
Лидия МАРИНОВА
Колеги, мнения и съображения?
Тодор БАЛАБАНОВ
Не виждам мнения и съображения. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 9, предложението се приема.
Антоанета ЦВЕТКОВА

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.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 12, предложението се приема.
Благодаря.
Преминаваме към .. Д-р Станев, за протокола „за“.
Преминаваме към точка последна от днешния дневен ред.

V.
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 със заглавие „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“
Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте, г-н Георгиев.
Николай ГЕОРГИЕВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги.
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.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 9 предложението се приема.
Николай ГЕОРГИЕВ
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Уважаеми колеги, с тази точка изчерпахме днешния дневен ред.
Закривам заседанието на Общински съвет – Варна. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА

_____________________ /ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОбС”
________________/Ю. ПЕТКОВА/
СЪГЛАСУВАЛ:
__________________/адв. Р. НИКОЛОВА/

