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Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1. 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 Покана вх.№ 
ОС20000042ВН/20.01.2020 г. от Валентин Вълканов – управител на 
„Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД, Общински съвет – Варна 
упълномощава представителя на съдружника Община Варна – общинският 
съветник Светлозар Иванов Чорбаджиев, да участва в Общото събрание на 
съдружниците на „Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД, което ще се 
проведе на 20.02.2020 г. (четвъртък) от 13:00 часа, в зала „Колегиум“, ет. I, 
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: „Избор на управител на 
„Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД във връзка с проведената в 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) 
конкурсна процедура за избор на управител на дружеството и спечелилото 
конкурса лице, и определяне на възнаграждението му.“ Проект за решение по 
т. 1: „Общото събрание на съдружниците избира Валентин Донев Вълканов 
за управител на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД за срок от 3 
години (лицето, спечелило проведения в МРРБ конкурс за управител на 
дружеството, във връзка с чл. 9, ал. 2 от Наредбата за изискванията и 
критериите за В и К операторите и квалификацията на персонала им, приета с 
ПМС № 11 от 23.01.2018 г.). Възнаграждението на управителя на 
дружеството да се определя в съответствие с изискванията на чл. 33 от 
Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските 
дружества с държавно участие в капитала.“ – 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: „Упълномощаване на министъра 
на регионалното развитие и благоустройството да сключи договор за 
възлагане на управлението на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД с 
избрания управител, във връзка с решението по т. 1.“ Проект за решение по 
т. 2: „Общото събрание на съдружниците упълномощава министъра на 
регионалното развитие и благоустройството да сключи договор за възлагане 
на управлението на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД с избрания 
управител, във връзка с т. 1.“ – 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: „Даване на съгласие за издаването 
на обезпечение под формата на запис на заповед от „Водоснабдяване и 
канализация-Варна“ ООД-издател в полза на Министерството на околната 
среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“-
поемател, в качеството му на управляващ орган на оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020“, с която дружеството се задължава неотменимо и 
безусловно, срещу представянето на записа на заповед да заплати по банкова 
сметка на поемателя без протест и без разноски, без никакви възражения и 
без такси и удръжки от какъвто и да било характер на управляващия орган 
сумата в размер на 9 676 021.47 лв. (девет милиона шестстотин седемдесет и 
шест хиляди двадесет и един лева и 47 ст.), като срокът на предявяване е 2 
(два) месеца след извършване на финално плащане по административния 
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ или при пълно 
покриване на аванса с допустими разходи съгласно чл. 131, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013.“ Проект за решение по т. 3: „Общото събрание 
на съдружниците дава съгласие за издаването на обезпечение под формата на 
запис на заповед от „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД-издател в 
полза на Министерството на околната среда и водите, Главна дирекция 
„Оперативна програма околна среда“-поемател, в качеството му на 
управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, с която 
дружеството се задължава неотменимо и безусловно, срещу представянето на 
записа на заповед да заплати по банкова сметка на поемателя без протест и 
без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да 
било характер на управляващия орган сумата в размер на 9 676 021.47 лв. 
(девет милиона шестстотин седемдесет и шест хиляди двадесет и един лева и 
47 ст.), като срокът на предявяване е 2 (два) месеца след извършване на 
финално плащане по административния договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ или при пълно покриване на аванса с 
допустими разходи съгласно чл. 131, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 
1303/2013“ – 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: „Упълномощаване на управителя 
на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД да подпише запис на 
заповед, във връзка с решението по т. 3.“ Проект за решение по т. 4: 
„Общото събрание на съдружниците упълномощава управителя на 
„Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД Валентин Вълканов да подпише 
запис на заповед, във връзка с решението по т. 3.“ – Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на община Варна. 

1-2. 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, представителят на съдружника община Варна да 
внесе писмен доклад за взетите решения на Общото събрание, за сведение. 
 


