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  ПРОТОКОЛ 

 

№ 8 

 

Днес 27.01.2021 г. от 10:00 ч. се проведе онлайн заседание на ПК 

„Финанси и бюджет“. 

 

  На заседанието се включиха:   

Бранимир Балачев – Председател на комисията 

  Ахмед Ахмед 

  Венцислав Сивов 

  Деян Пейчев 

  Йордан Павлов 

 Людмила Колева - Маринова 

  Марица Гърдева 

  Мария Ангелова – Дойчева 

  Светлозар Чорбаджиев 

  Станислав Иванов 

  Стефан Станев 

  Стоян Попов 

   Цончо Ганев 

  Щериана Иванова 

  Янко Станев 

 

  Не се включиха: Красен Иванов  и Христо Атанасов  

 

         Включиха се още: Петър Гърбузов – директор на дирекция 

„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ 

 

 

Председателят на ПК „Финанси и бюджет“ предложи 

заседанието да протече при следният  

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

        1. Разглеждане на предложениe от Кмета на община Варна с рег. № 

РД21001541ВН/25.01.2021 г., относно одобряване на текст на 

Споразумение за партньорство, във връзка с изпълнение на проект 

„Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за 

управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в 

район „Младост“, кв. 16, „Възраждане“ III м.р. и „Възраждане“ IV м.р. на 
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Община Варна“ по програма „Възобновяема енергия, енергийна 

ефективност, енергийна сигурност“. 

2. Разни. 

 

Резултати от поименно гласуване: за – 13; против - 0; въздържали 

се - 1, предложението се приема. 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

        Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД21001541ВН/25.01.2021 г., относно одобряване на текст 

на Споразумение за партньорство, във връзка с изпълнение на проект 

„Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за 

управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в 

район „Младост“, кв. 16, „Възраждане“ III м.р. и „Възраждане“ IV м.р. на 

Община Варна“ по програма „Възобновяема енергия, енергийна 

ефективност, енергийна сигурност“. 

         Председателят запозна членовете на комисията с предложението, 

като го изчете. 

 

  Колеги, предлагам да гласуваме предложението на кмета на община 

Варна и да вземем следното решение: 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 59-61 от Закона за местното 

самоуправление и местна администрация и по предложениe от Кмета на 

община Варна с рег. № РД21001541ВН/25.01.2021 г., Общински съвет - 

Варна реши:       

1. Одобрява текста на Споразумение за партньорство във връзка с 

изпълнението на проект „Рехабилитация, модернизация и изграждане на 

интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно 

изкуствено осветление в район „Младост“, кв.16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и 

„Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна“ по програма „Възобновяема 

енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, съгласно 

приложение към настоящото решение. 

2. Дава съгласие да бъдат осигурени от Бюджета на Община Варна 

средства в размер до 600 000 лева /шестстотин хиляди лева/ за 

съфинансиране на проект „Рехабилитация, модернизация и изграждане на 

интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно 

изкуствено осветление в район „Младост“, кв.16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и 

„Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна“ по програма „Възобновяема 

енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“. 
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3. В изпълнение на т. 1 от решението, Общински съвет - Варна 

упълномощава Кмета на Община Варна да подпише Споразумение за 

партньорство, във връзка с изпълнение на Проект „Рехабилитация, 

модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и 

мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район 

„Младост“, кв.16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и „Възраждане“ ІV м.р. на Община 

Варна“ по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, 

енергийна сигурност“.  

4. На основание 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 сключване на Договор за безвъзмездна финансова 

помощ и стартиране на дейностите по вече одобрения проект.   

 

 

Резултати от поименно гласуване: за – 15; против - 0; въздържали 

се - 0, предложението се приема. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

Край на заседанието: 10:15 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „ФБ“:                                                         

 

_____/П/____________                                            ______/П/___________ 

 

/Бранимир БАЛАЧЕВ/                                             /Джемиле ДЖЕЛИЛОВА/ 


