Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 23
от заседание, проведено на 01.03.2022 г.
по точка първа от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Финанси и бюджет“ относно:
(1) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно
предложение „Общински информационен център – Варна 2022-2023 г.“ по
Оперативна програма „Добро управление“.
(2) – промяна на решение №1418-2/№ 36/19.12.2018 г. на Общински
съвет – Варна.
(3) – даване на съгласие за отпускане на заемообразно финансиране
на „Градски транспорт“ ЕАД за заплащане на данък добавена стойност,
дължим по договор по обществена поръчка с предмет „Доставка на
екологични превозни средства и зарядни станции по 2 обособени позиции“
в рамките на проект „Екологично чист транспорт на Варна“.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

800-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23 от Закон за
местното самоуправление и местната администрация и по предложение от
Кмета на община Варна с рег. № РД21023702ВН/12.11.2021 г., Общински
съвет – Варна дава съгласие Община Варна да подаде проектно
предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05SFOP001-4.007, финансирана по Оперативна
програма „Добро управление“ и да осигури оборотни средства за точното и
навременно изпълнение на планираните по проекта дейности до
верифициране и плащане от страна на Управляващия орган.
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.

801-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1 и т. 7, чл.
17 и чл. 19а от Закона за общинския дълг, чл. 39 т. 2 и чл. 43, ал. 1 от
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна и по предложение от
Кмета на Община Варна с рег. № Д19001093ВН-014ВН/17.02.2022 г.,
Общински съвет – Варна изменя свое решение № 1418-2. III. от Протокол
№ 36 от 19.12.2018 г., изменено с решение № 420-2. т. 1 от Протокол № 10
от 16,17.12.2020 г. в точките, касаещи срока на усвояване, както следва:
КРЕДИТНА ЛИНИЯ А:
Срок на усвояване – до 31.12.2022 г.
КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б:
Срок на усвояване – до 31.12.2022 г.
Общински съвет – Варна възлага и делегира права на Кмета на
Община Варна да подпише Анекс към договор № Д19001093ВН/14.06.2019
г., в който да е отразена промяната на настоящото решение, както и да
извърши всички останали необходими правни и фактически действия за
изпълнение му.
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.

802-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и писма от инж. Злати Златев –
изпълнителен директор на „Градски транспорт“ ЕАД с рег. №
РД22001782ВН/27.01.2022 г. и № РД22002126ВН/01.02.2022 г., Общински
съвет – Варна дава съгласие според необходимостта от конкретни
плащания за отпускане на заемообразно финансиране на „Градски
транспорт“ ЕАД за заплащане на данък добавена стойност, дължим по
договор между „Градски транспорт“ ЕАД и Консорциум „Еко транспорт
Варна“ по обществена поръчка с предмет „Доставка на екологични
превозни средства и зарядни станции по 2 обособени позиции“ в рамките
на проект „Екологично чист транспорт на Варна“, както следва:
- По обособена позиция № 1 „Доставка на нови електрически
автобуси – тип „соло“ и станции за зареждане към тях“ – обща сума в
размер до 7 390 472 лв.
- По обособена позиция № 2 „Доставка на нови електрически
автобуси – тип „съчленен“ и станции за зареждане към тях“ - обща сума в

размер до 5 750 300 лв., дължими в срок до 10 дни от възстановяването на
внесения ДДС.
След изтичане на 10-дневния срок, върху размера на отпуснатата
сума „Градски транспорт“ ЕАД дължи лихви на Община Варна за
просрочие в размер на законната лихва, а Община Варна има право с
едностранно волеизявление да ги прихване от бъдещи вземания на
„Градски транспорт“ ЕАД.
Заемообразното финансиране следва да бъде според необходимостта
от предстоящи плащания по гореописания договор. Размерът на първото
плащане за ДДС по настоящото решение във връзка с изпълнение на
задълженията на „Градски транспорт“ ЕАД е в размер на 2 956 188,80 лв.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да
извърши всички необходими правни и фактически действия по изпълнение
на горното решение.
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.
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