ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№9

от заседание, проведено на 20.11.2020 г.
по точка първа от дневния ред
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна
да участва в Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и
канализация-Варна“ ООД, насрочено на 01.12.2020 г.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

414-1. 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 рег. №
ОС20000665ВН/09.11.2020 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 01.12.2020 г. от 10:00 часа, в зала „Колегиум“, ет. 1, в
сградата на Централно управление на „Водоснабдяване и КанализацияВарна“ ООД в 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: Вземане на решение
„Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД да сключи договор за банков
кредит с „Обединена българска банка“ АД за финансиране на собствено
участие по Проект № BG16M1OP002-1.016-0009 „Изграждане на ВиК
инфраструктура за обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване
и Канализация-Варна“ ООД“, във връзка с проведената от дружеството
процедура за избор на финансова институция, при следните условия:

А. Размер на кредита:
EUR 9 600 000.00 /девет милиона и шестстотин хиляди евро/,
разделен на следните подлимити:
Подлимит А – до EUR 2 045 000.00 /два милиона четиридесет и пет
хиляди евро/
Подлимит В - до EUR 2 045 000.00 /два милиона четиридесет и пет
хиляди евро/
Подлимит С - до EUR 4 602 000.00 /четири милиона шестстотин и
две хиляди евро/
Подлимит D - до EUR 908 000.00 /деветстотин и осем хиляди евро/
Б. Цена на кредита:
* Редовна лихва - 3-месечен EURIBOR + 1.74 % (надбавка на ОББ
АД). Към датата на подписване на договора лихвата на кредита е 1.74 %,
определена от 3-месечен EURIBOR в размер на 0 % към дата 31.10.2020 г.;
* Такса за управление – 0.3 % върху остатъчния кредитен лимит през
първата година, и 0.2 % през останалите години;
* Наказателна лихва (неустойка) при забава и просрочване на
погасителна вноска – редовна лихва плюс надбавка от 5 %.
В. Предназначение:
* Финансиране собственото участие на „Водоснабдяване и
Канализация-Варна“ ООД по Проект № BG16M1OP002-1.016-0009
„Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД“ и Административен
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по № д-34-81
от 24.09.2019 г. между Министерство на околната среда и водите и
„Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД.
Г. Срок на усвояване:
* Краен срок за усвояване – 31.10.2023 г.
- За Подлимит А – до 31.12.2021 г.
- За Подлимит В – до 31.12.2021 г.
- За Подлимит С – до 31.10.2022 г.
- За Подлимит D – до 31.10.2023 г.
Д. Срок и начин на погасяване:
* Краен срок за погасяване – 30.10.2033 г.
* Погасяването на кредита ще стане съгласно погасителни планове,
както следва:
Гратисен период по главница, следван от 120 /сто и двадесет/ равни
месечни погасителни вноски по главница, всяка една в размер на EUR

80 000.00 /осемдесет хиляди евро/, дължими на 30-то число на всеки месец,
считано от 30.11.2023 г. до 30.10.2033 г. включително;
* Гратисният период се определя на три години и приключва на
31.10.2023 г.
Е. Обезпечения:
* Първи по ред или само след предходен в полза на банката особен
залог в полза на банката върху всички настоящи и бъдещи вземания на
„Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД във всеки един момент от
действието на договора за кредит.
* Първо по ред или само след предходно в полза на банката
финансово обезпечение по смисъла на Закона за договорите за финансово
обезпечение под формата на договор за финансово обезпечение чрез залог
върху вземания в размер на EUR 9 600 000.00 /девет милиона и шестстотин
хиляди евро/ с право на ползване върху вземания по всички сметки на
кредитополучателя. – Да участва в разискванията по тази точка и да
гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.
1.1. Упълномощаване на управителя на „Водоснабдяване и
Канализация-Варна“ ООД за сключване на горепосочения договор за
банков кредит с „Обединена българска банка“ АД /ОББ АД/, както и за
сключване на приложените към него договор за финансово обезпечение
чрез залог върху вземания и договор за учредяване на особен залог върху
вземания към договор за банков кредит. – 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: Вземане на решение
„Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД да сключи договор за банков
кредит с „Обединена българска банка“ АД /ОББ АД/, представляващ
„Мостови /револвиращ/ кредит в размер до 2 556 000 EURO, обезпечаващ
плащане на недопустим разход ДДС (подлежащ на възстановяване от
НАП) на бенефициента по Проект № BG16M1OP002-1.016-0009
„Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД“, във връзка с
проведената от дружеството процедура за избор на финансова институция,
при следните условия:
А. Размер на кредита:
* До EUR 2 556 000.00 /два милиона и петстотин петдесет и шест
хиляди евро/.

Б. Цена на кредита:
* Редовна лихва - 3-месечен EURIBOR + 1.74 % (надбавка на ОББ
АД). Към датата на подписване на договора лихвата на кредита е 1.74 %,
определена от 3-месечен EURIBOR в размер на 0 % към дата 31.10.2020 г.;
* Такса за управление – 0.3 % върху разрешения кредитен лимит
през първата година, и 0.2 % през останалите години;
* Наказателна лихва (неустойка) при забава и просрочване на
погасителна вноска – редовна лихва плюс надбавка от 5 %.
В. Предназначение:
* Обезпечаване на плащане на недопустим разход за данък добавена
стойност /ДДС/ (подлежащ на възстановяване от НАП) на
„Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД, по Проект №
BG16M1OP002-1.016-0009 „Изграждане на ВиК инфраструктура за
обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и КанализацияВарна“ ООД“ и Административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по № Д-34-81 от 24.09.2019 г. между
Министерство на околната среда и водите и „Водоснабдяване и
Канализация-Варна“ ООД.
Г. Срок на усвояване:
* Краен срок за усвояване – 31.10.2023 г.
Д. Срок и начин на погасяване:
* Всяка усвоена сума следва да бъде погасена от кредитополучателя
в срок до 120 /сто и двадесет/ дни от датата на усвояването й, но не покъсно от 28.02.2024 г. – краен срок на погасяване на кредита, ползван в
режим на кредитна линия.
* Краен срок за погасяване – 28.02.2024 г.
Е. Обезпечения:
* Първи по ред или само след предходен в полза на банката особен
залог в полза на банката върху всички настоящи и бъдещи вземания на
„Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД във всеки един момент от
действието на договора за кредит.
* Първо по ред или само след предходно в полза на банката
финансово обезпечение по смисъла на Закона за договорите за финансово
обезпечение под формата на договор за финансово обезпечение чрез залог
върху вземания в размер на EUR 2 556 000.00 /два милиона петстотин
петдесет и шест хиляди евро/ с право на ползване върху вземания по
всички сметки на кредитополучателя. – Да участва в разискванията по
тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на
община Варна.

2.1. Упълномощаване на управителя на „Водоснабдяване и
Канализация-Варна“ ООД за сключване на горепосочения договор за
банков кредит с „Обединена българска банка“ АД /ОББ АД/, както и за
сключване на приложените към него договор за финансово обезпечение
чрез залог върху вземания и договор за учредяване на особен залог върху
вземания към договор за банков кредит. – 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: Вземане на решение
„Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД да сключи договор за банков
кредит с „Обединена българска банка“ АД /ОББ АД/, представляващ
„Мостови /револвиращ/ кредит в размер до 10 226 000 Евро, обезпечаващ
текущи плащания (подлежащи на възстановяване по безвъзмездната
финансова помощ от Управляващия орган по ОПОС) на бенефициента към
изпълнителите, избрани след проведени процедури по Закона за
обществените поръчки по Проект № BG16M1OP002-1.016-0009
„Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД“, във връзка с
проведената от дружеството процедура за избор на финансова институция,
при следните условия:

евро/.

А. Размер на кредита:
* До EUR 10 226 000 /десет милиона и двеста двадесет и шест хиляди

Б. Цена на кредита:
* Редовна лихва - 3-месечен EURIBOR + 1.74 % (надбавка на ОББ
АД). Към датата на подписване на договора лихвата на кредита е 1.74 %,
определена от 3-месечен EURIBOR в размер на 0 % към дата 31.10.2020 г.;
* Такса за управление – 0.3 % върху разрешения кредитен лимит
през първата година, и 0.2 % през останалите години;
* Наказателна лихва (неустойка) при забава и просрочване на
погасителна вноска – редовна лихва плюс надбавка от 5 %.
В. Предназначение:
* Обезпечаване на текущи плащания (подлежащи на възстановяване
по безвъзмездната финансова помощ от Управляващия орган по ОПОС) на
бенефициента към изпълнителите, избрани след проведени процедури по
Закона за обществените поръчки по Проект № BG16M1OP002-1.016-0009
„Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД“ и Административен
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по № д-34-81

от 24.09.2019 г. между Министерство на околната среда и водите и
„Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД.
Г. Срок на усвояване:
* Краен срок за усвояване – 31.10.2023 г.
Д. Срок и начин на погасяване:
* Всяка усвоена сума следва да бъде погасена от кредитополучателя
в срок до 120 /сто и двадесет/ дни от датата на усвояването й, но не покъсно от 28.02.2024 г. – краен срок на погасяване на кредита, ползван в
режим на кредитна линия.
* Краен срок за погасяване – 28.02.2024 г.
Е. Обезпечения:
* Първи по ред или само след предходен в полза на банката особен
залог в полза на банката върху всички настоящи и бъдещи вземания на
„Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД във всеки един момент от
действието на договора за кредит.
* Първо по ред или само след предходно в полза на банката
финансово обезпечение по смисъла на Закона за договорите за финансово
обезпечение под формата на договор за финансово обезпечение чрез залог
върху вземания в размер на EUR 10 226 000 /десет милиона и двеста
двадесет и шест хиляди евро/ с право на ползване върху вземания по
всички сметки на кредитополучателя. – Да участва в разискванията по
тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на
община Варна.
3.1. Упълномощаване на управителя на „Водоснабдяване и
Канализация-Варна“ ООД за сключване на горепосочения договор за
банков кредит с „Обединена българска банка“ АД /ОББ АД/, както и за
сключване на приложените към него договор за финансово обезпечение
чрез залог върху вземания и договор за учредяване на особен залог върху
вземания към договор за банков кредит. – 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: Вземане на решение
„Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД да сключи договор за банков
кредит с „Обединена българска банка“ АД /ОББ АД/, представляващ
„Инвестиционен кредит в размер до 2 045 000 Евро за рефинансиране на
съществуващ кредит, предоставен от Kommunalkredit Austria AG
/Комуналкредит Аустриа АГ/ с VAT № ATU69887615“ във връзка с
проведената от дружеството процедура за избор на финансова институция,
при следните условия:

евро/.

А. Размер на кредита:
* До EUR 2 045 000.00 /два милиона и четиридесет и пет хиляди

Б. Цена на кредита:
* Редовна лихва - 3-месечен EURIBOR + 1.74 % (надбавка на ОББ
АД). Към датата на подписване на договора лихвата на кредита е 1.74 %,
определена от 3-месечен EURIBOR в размер на 0 % към дата 31.10.2020 г.;
* Такса за управление – 0.25 % върху сумата на кредита;
* Наказателна лихва (неустойка) при забава и просрочване на
погасителна вноска – редовна лихва плюс надбавка от 5 %.
В. Предназначение:
* За рефинансиране на кредит, предоставен на кредитополучателя от
Kommunalkredit Austria AG /Комуналкредит Аустриа АГ/ с VAT №
ATU69887615.
Г. Срок на усвояване:
* Краен срок за усвояване – 31.12.2020 г.
Д. Срок и начин на погасяване:
* 20 /двадесет/ равни месечни погасителни вноски по главница, всяка
една в размер на EUR 102 250.00 /сто и две хиляди двеста и петдесет евро/,
считано от 30.12.2020 г. до 31.07.2022 г. включително.
* Краен срок за погасяване – 31.07.2022 г.
Е. Обезпечения:
* Първи по ред или само след предходен в полза на банката особен
залог в полза на банката върху всички настоящи и бъдещи вземания на
„Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД във всеки един момент от
действието на договора за кредит.
* Първо по ред или само след предходно в полза на банката
финансово обезпечение по смисъла на Закона за договорите за финансово
обезпечение под формата на договор за финансово обезпечение чрез залог
върху вземания в размер на EUR 2 045 000.00 /два милиона и четиридесет
и пет хиляди евро/ с право на ползване върху вземания по всички сметки
на кредитополучателя. – Да участва в разискванията по тази точка и да
гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.
4.1. Упълномощаване на управителя на „Водоснабдяване и
Канализация-Варна“ ООД за сключване на горепосочения договор за
банков кредит с „Обединена българска банка“ АД /ОББ АД/, както и за
сключване на приложените към него договор за финансово обезпечение
чрез залог върху вземания и договор за учредяване на особен залог върху

вземания към договор за банков кредит. – Да участва в разискванията по
тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на
община Варна.
414-1-1. 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, представителят на
съдружника община Варна да внесе писмен доклад за взетите решения на
Общото събрание, за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№9

от заседание, проведено на 20.11.2020 г.
по точка втора от дневния ред
ОТНОСНО: Създаване на специализирани кабинети за диагностика и
лечение на COVID-19 към общинските диагностично-консултативни
центрове на територията на Община Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

415-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 6 от Закона за
лечебните заведения и по предложение на Кмета на Община Варна с рег.
№ РД20022192ВН/17.11.2020 г., Общински съвет – Варна отпуска
финансови средства в размер до 8 000 лв. (осем хиляди лева) за 2020 г. на
„Диагностично - консултативен център 1 „Света Клементина“ –
Варна“ ЕООД, ЕИК 000090026, като целева субсидия за разкриване и
функциониране на „Ковид зона“ в район с повишен здравен риск.
Лечебното заведение се задължава да предостави медицински и финансов
отчет.
415-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 6 от Закона за
лечебните заведения и по предложение на Кмета на Община Варна с рег.
№ РД20022192ВН/17.11.2020 г., Общински съвет – Варна отпуска
финансови средства в размер до 16 000 лв. (шестнадесет хиляди лева) за
2020 г. на „Диагностично - консултативен център Свети Иван Рилски
– Аспарухово - Варна“ ЕООД, ЕИК 103517178, като целева субсидия за
разкриване и функциониране на „Ковид зона“ в район с повишен здравен
риск. Лечебното заведение се задължава да предостави медицински и
финансов отчет.
415-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 6 от Закона за
лечебните заведения и по предложение на Кмета на Община Варна с рег.
№ РД20022192ВН/17.11.2020 г., Общински съвет – Варна отпуска

финансови средства в размер до 16 000 лв. (шестнадесет хиляди лева)за
2020 г. на „Диагностично - консултативен център 3 – Варна“ ЕООД,
ЕИК 813154554, като целева субсидия за разкриване и функциониране на
„Ковид зона“ в район с повишен здравен риск. Лечебното заведение се
задължава да предостави медицински и финансов отчет.
415-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 6 от Закона за
лечебните заведения и по предложение на Кмета на Община Варна с рег.
№ РД20022192ВН/17.11.2020 г., Общински съвет – Варна отпуска
финансови средства в размер до 16 000 лв. (шестнадесет хиляди лева) за
2020 г. на „Диагностично - консултативен център V Варна - Света
Екатерина“ ЕООД, ЕИК 813152934, като целева субсидия за разкриване и
функциониране на „Ковид зона“ в район с повишен здравен риск.
Лечебното заведение се задължава да предостави медицински и финансов
отчет.
415-2-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 6 от Закона за
лечебните заведения и по предложение на Кмета на Община Варна с рег.
№ РД20022192ВН/17.11.2020 г., Общински съвет – Варна отпуска
финансови средства в размер до 8 000 лв. (осем хиляди лева) за 2020 г. на
„Диагностично - консултативен център „Чайка““ ЕООД, ЕИК
103514755, като целева субсидия за разкриване и функциониране на
„Ковид зона“ в район с повишен здравен риск. Лечебното заведение се
задължава да предостави медицински и финансов отчет.
Необходимите средства в размер до 64 000 лв. да бъдат осигурени от
бюджета на община Варна за 2020 г. с компенсирана промяна в дейност
469 „Други дейности по здравеопазването” по 43 „Субсидии и други
текущи трансфери за нефинансови предприятия“ за сметка на §10
„Издръжка“.
В случай че не бъдат осигурени средства от държавния бюджет,
съответно от Националната здравно-осигурителна каса, за възнаграждения
на работещите в „Ковид зоните“, разкрити в лечебните заведения,
средствата да бъдат изплатени от бюджета на Община Варна, след
предоставяне на отчет от управителя на съответното лечебно заведение.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва
значителна или трудно поправима вреда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№9

от заседание, проведено на 20.11.2020 г.
по точка трета от дневния ред
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна
да участва в извънредно Общо събрание на „Асоциация по ВиК” на
обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация –
Варна“ ООД, Варна, насрочено на 15.12.2020 г.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

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

416-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.
198е от Закона за водите, и във връзка с писмо рег. №
ОС20000674ВН/12.11.2020 г. от Областния управител на област с
административен център Варна, Общински съвет – Варна упълномощава,
при невъзможност на кмета на Община Варна да присъства, представителя
на Община Варна – общинския съветник Станислав Георгиев Иванов, да
участва в извънредно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособена
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД
Варна, което ще се проведе на 15.12.2020 г. /вторник/ от 14:00 часа, чрез
видеоконферетна връзка, и да гласува по посочените в предварително
обявения дневен ред точки, като има следните правомощия:
ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане на
препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на
Асоциацията за 2021 г., в размер на 14962.50 /четиринадесет хиляди
деветстотин шестдесет и два лева и 50 ст./ лв., съгласно чл. 20, ал. 3 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация (обн. ДВ, бр. 66 от 8 август 2014 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: „Други“. - Да участва в
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита
интересите на община Варна.

416-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна
решава след участието си в извънредното Общо събрание на Асоциация
по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация – Варна“ ООД, Варна, представителят на Община Варна,
общинският съветник Станислав Георгиев Иванов, на следващото
заседание на Общински съвет – Варна да внесе писмен доклад за взетите
решения на Общото събрание, за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№9

от заседание, проведено на 20.11.2020 г.
по точка четвърта от дневния ред
ОТНОСНО: Приемане на мерки за подпомагане
таксиметровия бранш във връзка с пандемията от COVID-19.

на

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

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

417-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от Тодор
Балабанов – Председател на Общински съвет – Варна с рег.
№ ОС20000641ВН_001ВН/19.11.2020 г., Общински съвет – Варна реши:
1. Дава съгласие данъчно задължените лица да заплащат годишния
данък върху таксиметров превоз на пътници за 2021 г., определен в чл. 63,
ал. 1 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на
територията на община Варна, намален с разликата между размера на
определения годишен данък върху таксиметров превоз на пътници в
размер на 690 лева за 2020 г. и минималния годишен размер на данъка по
чл. 61ф от Закона за местните данъци и такси в размер на 300 лв.
Издаденото разрешение по чл.24а, ал. 1 от Закона за автомобилните
превози се получава след заплащането на данъка.
2. Община Варна и компетентните дирекции подготвят ежемесечни
справки за издадените и платени разрешения за таксиметров превоз по т. 1.
3. Община Варна във връзка с т. 1 и т. 2 от настоящото решение
изготвя искане до Министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за получаване на компенсация от държавния
бюджет за намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на
пътници в размер, определен въз основа на броя на автомобилите, за които
е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници
през 2021 г., умножен по 390 лева, представляващи разликата между
определения размер в Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на община Варна и минималния размер на данъка

по чл. 61ф от Закона за местните данъци и такси, като се отчита чл. 61ч от
същия закон.
4. В случай на неполучаване на компенсациите по т. 3 в 6-месечен
срок от предявяване на първото искане се прекратява изпълнението на т. 1
и т. 2. с обратна сила.
5. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, поради необходимостта от защита на важни обществени
интереси, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва
значителна или трудно поправима вреда, а именно обстоятелството, че
разрешенията за таксиметров превоз на пътници се издават за срока,
посочен от превозвача в заявлението, но не по-късно от края на
календарната година, тоест издадените разрешения са със срок на
валидност до края на текущата година и издаването им за следващата
календарна година стартира от месец ноември 2020 г. и е обусловено от
заплащане на данъка за таксиметров превоз на пътници за 2021 г., чийто
начин на плащане е уреден в настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

