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                             ПРОТОКОЛ 
 

№ 15 

 
Днес 22.10.2021 г. от 11:30 ч. се проведе заседание на ПК „Финанси и бюджет“. 

 
  На заседанието присъстваха:   

Бранимир Балачев – Председател на комисията 
Ахмед Ахмед 

  Венцислав Сивов 
  Генадий Атанасов 

  Деян Пейчев 
  Йордан Павлов  

  Красен Иванов 
  Марица Гърдева 

  Мария Ангелова – Дойчева 
  Мартин Златев 
  Николай Костадинов 

  Николай Почеканов 
  Стефан Станев 

  Стоян Попов 
  Тодор Балабанов  

   Христо Атанасов  
   Цончо Ганев 

Янко Станев 
 

  Отсъстват: Людмила Колева – Маринова, Станислав Иванов и Щериана 
Иванова.   

 
Присъстваха още: Ани Николова – директор на дирекция „Европейски и 

национални оперативни програми“, проф. д-р Емил Ковачев – управител на  

„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение Проф. д-
р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД и адв. Деяна Стефанова – адвокат-довереник 

към Общински съвет – Варна. 
 

Председателят на ПК „Финанси и бюджет“ предложи заседанието да 
протече при следният  
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ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Разглеждане на предложение от Кмета на община Варна с рег. № 
РД21012028ВН-007ВН/15.10.2021 г. и писмо от Ани Николова – директор на 

дирекция „Европейски въпроси и международна сътрудничество“ с рег. № 
РД21012028ВН-008ВН/19.10.2021 г., относно даване на съгласие  „Специализирана 

болница по акушерство и гинекология за активно лечение Проф. д-р Димитър 
Стаматов – Варна“ ЕООД да участва в процедурата „Мерки за справяне с 

пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с 
кризи“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и одобряване на 

проект на Споразумение за партньорство. 
2. Разни. 

 
          Моля за Вашите предложения към дневния ред. 

 
         Венцислав СИВОВ 

Предлагам в дневния ред да бъде включено за разглеждане предложение от 

Венцислав Сивов – общински съветник  при Общински съвет – Варна с рег. № 
ОС21000484ВН/20.10.2021 г., относно освобождаване от заплащане на такси за 

обектите по чл. 72 от Закона за местните данъци и такси за месец октомври 2021 г. за 
тротоарно право. Целта е да подпомогнем бизнеса, като ги освободим от таксата за 

месец октомври. Мотивите ми са, че през последния месец имаше страшно много  
валежи и другият ми мотив е че със заповед на Министъра на здравеопазването има 

и намалено работно време за магазините, заведенията, баровете и ресторантите. 
Основния ми мотив е че има шоково поскъпване на цената на електроенергията.  

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 

Запознат съм с предложението на колегата, но с оглед на това, че няма 
финансови разчети за тротоарното право за месец октомври и ако го намалим или се 
откажем от него не знаем колко лева в минус ще ощетим бюджета. Своевременно 

съм изпратил писмо до Пейчо Пейчев – заместник – кмета и дирекция „Финанси и 
бюджет“, моля да ни предоставят финансова обосновка за това предложение. За това 

не съм го включил в дневния ред на днешното заседание, но ако до сесия получим 
финансовата обосновка може да бъде включено предложението, но вече с конкретни 

параметри. 
 

         Председателят на комисията подложи на гласуване предложението г-н Сивов. 
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Резултати от гласуването: за – 10; против - 0; въздържали се - 7, 
предложението не се приема. 
 

Председателят подложи на гласуване точка първа от дневния ред. 
 

Резултати от гласуването: за – 18; против - 0; въздържали се - 1, 
предложението се приема. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване дневния ред с така 

направеното допълнение към точка разни, а именно: 
  

ДНЕВЕН РЕД 
 

1. Разглеждане на предложение от Кмета на община Варна с рег. № 
РД21012028ВН-007ВН/15.10.2021 г. и писмо от Ани Николова – директор на 

дирекция „Европейски въпроси и международна сътрудничество“ с рег. № 
РД21012028ВН-008ВН/19.10.2021 г., относно даване на съгласие  „Специализирана 
болница по акушерство и гинекология за активно лечение Проф. д-р Димитър 

Стаматов – Варна“ ЕООД да участва в процедурата „Мерки за справяне с 
пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с 

кризи“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и одобряване на 
проект на Споразумение за партньорство. 

2. Разглеждане на предложение от Венцислав Сивов – общински съветник  
при Общински съвет – Варна с рег. № ОС21000484ВН/20.10.2021 г., относно 

освобождаване от заплащане на такси за обектите по чл. 72 от Закона за местните 
данъци и такси за месец октомври 2021 г. за тротоарно право. 

3. Разни. 
 

Резултати от гласуването: за – 19; против - 0; въздържали се - 0, 
предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 
 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 
Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община Варна с рег. 

№ РД21012028ВН-007ВН/15.10.2021 г. и писмо от Ани Николова – директор на 
дирекция „Европейски въпроси и международна сътрудничество“ с рег. № 

РД21012028ВН-008ВН/19.10.2021 г., относно даване на съгласие  „Специализирана 
болница по акушерство и гинекология за активно лечение Проф. д-р Димитър 



4 
 

Стаматов – Варна“ ЕООД да участва в процедурата „Мерки за справяне с 
пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с 
кризи“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и одобряване на 

проект на Споразумение за партньорство. 
 

Председателя запозна членовете на комисията с предложението на кмета на 
Община Варна, като го изчете. 

 
С оглед разпоредбите на програмата, по която се кандидатства в насоките за 

кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в раздел 7.1., 
което е пропуснато в проекта за решение и е необходимо да бъде направено следното 

допълнение, като т. 4:  
Общински съвет – Варна гарантира устойчивостта на инвестициите и опазване 

на обекта за период от 5 години, след одобрение на финалния отчет по проекта.  
 

Председателят подложи на гласуване предложението на Кмета на Община Варна 
с така направеното допълнение и комисията взе следното решение: 

 

1. На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД21012028ВН-007ВН/15.10.2021 г., Общински съвет - Варна  реши: 
 1. Дава съгласие „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 

активно лечение Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД да участва по 
процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна 

ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“, по Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020, в качеството си на Партньор и да подпише 

Споразумение за партньорство с Министерство на здравеопазването, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

2. Упълномощава Кмета на Община Варна да подпише по образец Декларация 
за финансова стабилност. 

3. Дава съгласие след одобрение на проектното предложение, при 

необходимост да бъде осигурен временен финансов ресурс от бюджета на Община 
Варна за мостово финансиране в размер до 190 246,64 лева /сто деветдесет хиляди 

двеста четиридесет и шест лева и шестдесет и четири ст./ на „Специализирана 
болница по акушерство и гинекология за активно лечение Проф. д-р Димитър 

Стаматов – Варна“ ЕООД, ЕИК 000090065, в качеството му на Партньор по проекта, 
до възстановяване на средствата от Управляващия орган. 
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4. Общински съвет – Варна гарантира устойчивостта на инвестициите и 
опазване на обекта за период от 5 години, след одобрение на финалния отчет по 
проекта. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решенията, поради 

защита на важни обществени интереси, а именно – кратките срокове за представяне 
на проектното предложение. 

 
        Резултати от гласуването: за – 19; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 

ВТОРА ТОЧКА 
 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 
Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Венцислав Сивов – 

общински съветник  при Общински съвет – Варна с рег. № 
ОС21000484ВН/20.10.2021 г., относно освобождаване от заплащане на такси за 
обектите по чл. 72 от Закона за местните данъци и такси за месец октомври 2021 г. 

за тротоарно право. 
 

Председателят запозна членовете на комисия с предложението, като го изчете. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Уважаеми г-н Председател на комисията, г-н заместник – кмет, проф. Ковачев  

и уважаеми колеги от администрацията до някъде аз приветствам предложението на 
колегата Сивов. Първо в предложението липсва финансова обосновка и не знаем 

колко ще струва това нещо на бюджета. В предложението са включени и физически 
лица, които не са търговци, ако има предвид колегата едноличните търговци. От 

няколко години ние като Общински съвет водим много сериозен диалог със 
Сдружението на заведенията в България и тяхното варненско подразделение, като в  
редица ситуации сме правили срещи, след което  сме правили и предложения за 

подпомагане на бранша, които са били издържани, както финансово така и 
логически. Вчера проведох разговор с представителя на сдружението за Варна, като 

имаме уговорка да проведем съвместна среща, тъй като и те имат конкретни 
предложения по отношение на тротоарното право, но са логически обвързани. Това, 

което е предложено към настоящия момент не ги удовлетворява в никаква степен и 
не е мярка, която би подпомогнала бранша. Ще формулираме ние какви възможности 

имаме и те какво искат, за да получат реална помощ от наша страна. Предлагам да го 
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отложите разглеждането на предложението, след като проведем срещата да направим 
предложение и след това да вземем надлежно решение по въпроса. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 
Има процедурно предложение от Тодор Балабанов за отлагане на 

разглеждането на предложението. 
 

         Резултати от гласуването: за – 14; против - 3; въздържали се - 2, 
предложението се приема. 

 
 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от председателят 
на комисията. 

 
Край на заседанието: 12:00 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „ФБ“:                                                         
 

______/П/___________                                               _______/П/__________ 
/Бранимир БАЛАЧЕВ/                                             /Джемиле ЕМИНОВА/ 

 

 


