ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 13

от заседание, проведено на 15.02.2021 г.
по точка първа от дневния ред
ОТНОСНО: Даване на съгласие община Варна да участва в
учредяване на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза
“Варненски цифров иновационен хъб“, чрез което да се кандидатства с
проектно предложение в Националния подбор за избор на Европейски
цифров иновационен хъб по програма „Цифрова Европа 2021-2027 г.“
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

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

503-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 15 и т. 23 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет –
Варна реши:
1. Дава съгласие Община Варна да участва в учредяване на
сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Варненски цифров
иновационен хъб“, със следния предмет на дейност: „осъществяване на
дейност в обществена полза за местно, регионално и национално развитие
като извършва изследвания, проучвания и анализи, свързани със социалноикономическото развитие; създаване, координиране, управление и
осъществяване контрол и мониторинг на проекти и програми,
консултиране и подпомагане на местния бизнес във връзка с подготовката
и изпълнението на проекти“. Сдружението се учредява с цел да
кандидатства с проектно предложение в Националния подбор за избор на
Европейски цифров иновационен хъб по програма „Цифрова Европа 20212027 г.“.
2. Дава съгласие при учредяване на новото Сдружение с нестопанска
цел в обществена полза “Варненски цифров иновационен хъб“ да бъдат
поканени всички висши учебни заведения на територията на Община
Варна да участват при учредяването му.

3. Упълномощава Кмета на Община Варна да определи представител
на Община Варна, който да вземе участие в учредителното събрание на
сдружението.
4. Упълномощава определения от Кмета на Община Варна
представител да гласува по своя преценка, с оглед най-добрата защита
интересите на Община Варна.
5. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния
кодекс Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва
значителна или трудно поправима вреда, а именно с оглед спазване на
кратките срокове за кандидатстване по програма „Цифрова Европа 20212027 г. “.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
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_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

