ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 12

от заседание, проведено на 19.09.2016 г.
по точка първа от дневния ред
ОТНОСНО: Даване на съгласие за участие на Община Варна в
учредяване на Сдружение с нестопанска цел „Клъстер Варна град на
иновации“.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

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

471-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местно

самоуправление и местна администрация и по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № РД16020273ВН/16.09.2016 г. Общински съвет –
Варна реши:
471-1-1. Дава съгласие Община Варна да участва в учредяването на
Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Клъстер Варна град
на иновации“, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Осми
Приморски полк“ № 43, за извършване на дейности във връзка със
стимулиране на предприемачеството и иновациите, научни, аналитични,
научно-приложни изследвания и анализи, обучение, както и издателска
дейност.
471-1-2. Упълномощава кмета на Община Варна да определи
представител на Община Варна, който да вземе участие в учредителното
събрание на Сдружение с нестопанска цел „Клъстер Варна град на
иновации“ и да подпише устав на сдружението.
471-1-3. Упълномощава определения от кмета на Община Варна
представител да гласува по своя преценка, с оглед най-добрата защита на
интересите на Община Варна.

471-1-4. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-

процесуалния кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително
изпълнение на горните решения, тъй като от закъснението на
изпълнението им може да последва значителна или трудно поправима
вреда, поради следните причини:
- Законосъобразно и целесъобразно е Общински съвет – Варна да
даде съгласието си и да осигури подкрепа за подготовка на проектно
предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 г. – 2020
г., с оглед подкрепата, която ще осъществи сдружението за растежа и
развитието на малките и средни предприятия в гр. Варна.
- С оглед защитата на важни обществени интереси като предстоящо
отваряне на оперативната програма и изискването, заложено в насоките за
кандидатстване, а именно допустими кандидати са клъстери, регистрирани
по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, преди датата
на обявяване на процедурата.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 1, въздържали се – 6, отсъстват – 12/
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