
ПРОТОКОЛ 
 

№ 1 
 

Днес 03.02.2020 г. от 11.35 ч. се проведе заседание на ПК „Младежки 
дейности и спорт“. 

 
На заседанието присъстваха: 
Генадий Атанасов – председател на комисията 
Адиле Кямил 
Велин Стоянов 
Георги Георгиев 
Деян Пейчев 
Йордан Павлов 
Николай Капитанов 
Огнян Къчев 
Петко Петков 
Руслан Влаев 
 
На заседанието отсъстваха: 
Антоанета Цветкова 
Мартин Байчев 
Николай Евтимов 
 

         Присъстваха още: Тодор Балабанов – Председател на Общински 
съвет – Варна, Бранимир Балачев – Председател на ПК „Финанси и 
бюджет“ към Общински съвет - Варна, Лилия Христова – директор на 
дирекция „Образование и младежки дейности“ при община Варна, 
Светлана Коева – директор на дирекция „Превенции“ при община Варна,  
Деяна Стефанова – адвокат довереник към Общински съвет – Варна, 
Георги Арнаудов - Главен експерт "Спортни клубове" в дирекция „Спорт“ 
при община Варна, Виолета Манова - гл. експерт "Бюджет образование, 
култура" към дирекция „Финанси и бюджет“ при община Варна, Георги 
Ганчев – Председател на УС на Баскетболен клуб „Черно море Тича“, 
Димитър Димитров – представител на спортен клуб „Викинг“, Тодор 
Тодоров – Председател на ГСК „Интерком груп – Черноморски юнак“ – 
Варна, Веселин Стоянов – член на УС на Ръгби клуб „Спартак – Варна“, 
Румен Димов – Председател на Ездови клуб Ангард. 

 
Генадий АТАНАСОВ 
Искам да поздравя всички, които участват в тази комисия, защото 

мисля, че спорта е изключително важен за град като Варна, град с големи 
традиции в спорта. Надявам се, че чрез нашите действия и решения ще 



допринесем за повдигане на качеството в спорта и постигане на по-големи 
резултати. 
 

 
Председателят на ПК „Младежки дейности и спорт“ предложи 

заседанието да протече при следният  
 
 

ДНЕВЕН РЕД 
 

1. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20001428ВН/22.01.2020 г. и рег. № РД20001428ВН_001ВН/22.01.2020 
г., относно обсъждане и приемане на проектобюджета на Община Варна 
за 2020 г., в частта касаеща Програма за превенция на рисковото 
поведение сред деца и млади хора 2020 г., Програма „Младежки 
дейности“ 2020 г., Програма „Спорт“ 2020 г. и Програма „Социален 
туризъм“ 2020 г. 

2. Разглеждане на писмо от Саша Топчов – изп. директор на 
Баскетболен клуб „Черно море Тича“ с рег. № РД19022274ВН/27.11.2019 
г. и писмо от Кристиан Димитров – д-р на д-я „Спорт“ с рег. № 
РД19022274ВН_001ВН/07.01.2020 г., относно искане на финансова 
помощ за мъжки представителен отбор и детско-юношеска школа на 
Баскетболен клуб „Черно море Тича“. 

3. Разглеждане на: 
3.1. Писмо от Наталия Чешмеджиева – директор на „Радио Варна“ с 

рег. № РД19016154ВН/29.08.2019 г., относно предложение за съвместна 
работа между Община Варна и Радио Варна в областта на културата и 
обществения живот.   

3.2. Писмо от Георги Костов – собственик на „Медия Нова Варна“ с 
рег. № РД19023565ВН/12.12.2019 г., относно отразяване на културни, 
спортни, социални и други значими събития на Община Варна. 

3.3. Писмо от Наталия Господинова – гл. редактор на Дарик радио 
Варна с рег. № РД20001740ВН/27.01.2020 г., относно отразяване на 
събития, свързани със спортния живот на Варна. 

4. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД19024173ВН/20.12.2019 г., относно даване на съгласие Община Варна  
да поеме разходите за наем на зала за спортна гимнастика за нуждите на 
Спортно училище „Георги Бенковски“. 

5. Разглеждане на писмо от Пенко Пенев – Председател на Ръгби 
клуб „Спартак – Варна“ с рег. № ОС20000037ВН/17.01.2020 г., относно 
договор за ползване на база. 

6. Разглеждане на писмо от Даниел Манев – Председател на СККС-
Варна, Румен Димов – Председател на Ездови клуб Ангард и Жечо Жеков 



– Председател на Спортен клуб – Хан Кубрат с рег. № 
ОС19000763ВН/19.12.2019 г., относно финансово съдействие за 
провеждане на спортни турнири по случай Тодоров ден и Републикански 
турнир по прескачане на препятствия. 

7. Разни. 
 
Резултати от гласуването: за - 10; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 
 

ПЪРВА ТОЧКА 
 
 
Генадий АТАНАСОВ 
Започваме с Програма за превенция на рисковото поведение сред 

деца и млади хора 2020 г., като давам думата на г-жа Коева. 
 
Светлана КОЕВА 
Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, 

програмата се изпълнява от дирекция „Превенции“, която е изпълнителен 
орган на Общинския съвет по наркотични вещества, местната комисия за 
борба с трафика на хора, консултативния съвет против СПИН, общинската 
комисия за борба с противообществени прояви на малолетните и 
непълнолетните. Всички тези комисии са създадени със Заповед на кмета, 
в съответствие със съответното законодателство, а именно Закона за борба 
с наркотичните вещества, Закона за борба с трафика на хора, Закона за 
борба с противообществени прояви на малолетните и непълнолетните. В 
Програмата има два подхода на превенция – универсален, насочен към 
цялата популация и превенция на средата, това са програмите, които са 
насочени към училищната общност в кампаниите, има и селективен 
подход, това са програмите за високорисковите групи. Всички програми, 
по които действаме са получили съответното разрешение по Наредба № 6 
на Министерството на здравеопазването и Министерството на 
образованието и науката, като по тези програми може да се влиза за работа 
в училищата, след одобрение на тези Министерства. За Варна такова 
разрешение има само Община Варна през дирекция „Превенции“. 

Като стойност програмата е занижена в сравнение с миналата година, 
цялата сума е 250 хиляди лева. В частта превенции сред деца и младежи в 
риск , Община Варна само ще подпомага дейностите, тъй като ще бъдат 
осигурени средства от държавния бюджет, които са делегирани средства. 
Те ще бъдат за възнаграждение на хората, които осъществяват тази 
дейност, както и за обученията на съответния персонал. 



По отношение на кампаниите сме запазили същата структура. По 
отношение на Програмата в училищна общност, ще работим във всички 
възрастови групи, като започнем с програмата за Превенция на агресивно 
поведение 1-4 клас, след това Програмата за превенция на употреба на 
наркотични вещества сред ученици 5-7 клас, след това Програмата за 
превенция на рисковото поведение сред ученици 8-12 клас, където се 
обхващат всички направления, по които работи дирекцията. По различен 
начин, по различни програми работим с всички училища, които са заявили 
желание да работят с нас. 

По отношение на кампаниите, те са по различни партньорства, не се 
правят само от Общината. Имаме партньорство с областната дирекция на 
МВР, кампаниите се осъществяват и съвместно с Варненския окръжен съд, 
с Варненския районен съд, с Окръжна прокуратура, с Районна 
прокуратура. В Програмата е залегнало и финансирането на 
Неправителствените организации, с които Общината традиционно работи. 
Тези програми също са получили съответното разрешение и одобрение от 
Министерствата по Наредба № 6 и Наредба № 8. Програмата преди да Ви 
бъде представена от Кмета в Общински съвет, е преминала на обсъждане 
през всички комисии и съвети, за които Ви споменах. Това е. 
 

Генадий АТАНАСОВ 
Колеги, въпроси имате ли? 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Според мен, малко е объркана линията на превенция, която прави 

общината. В момента Вие се борите с последиците, а не с причините, 
които налагат рисково поведение сред учениците. Най – силната превенция 
срещу зависимост от наркотици и други неща, първо е силно семейство, 
вяра, духовност, спорт. Децата проявяват рисково поведение, когато 
вниманието им е ангажирано с други неща. Функцията на Вашата 
дирекция трябва да бъде насочена към спорта, и към стимулиране на добро 
семейно поведение. Получихме много сигнали покрай кампанията, която 
проведохте против Хив и Спин, в гимназиите от 1 до 12 клас бяха 
разлепени някакви снимки и рисунки, които не бяха подходящи за деца от 
1 до 5-6 клас. Моля превенцията да бъде градивност.  

От 250 хиляди лева бюджет, 129 хиляди лева отиват за НПО-та. Защо 
трябва да плащаме на НПО-та да се грижат за младежките дейности във 
Варна? Във Варна има чудесни учители, страхотни преподаватели, които 
могат да направят превенцията. 

 
Генадий АТАНАСОВ 
Благодаря Ви, г-н Георгиев. Аз останах с впечатлението, че точно 

това, за което говорите е вменено във функциите на тази дирекция. Така, 



че ако се запознаете по-детайлно с дейностите на дирекцията, ще останете 
удовлетворен.   

 
Светлана КОЕВА 
Едната от кампаниите ни се казва поднаслов „Православните 

семейни ценности срещу употребата на наркотици“. По отношение на 
работата в училищата, не си позволяваме да влизаме в училищата, без 
позволението на Регионалното управление на образованието и без 
уговорка с директора на съответното училище и без подписано 
споразумение за съвместните ни дейности.  

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Има ли в училищата разпространени материали от фондация 

„Анимус“, с така наречения телефон за безплатни сигнали срещу 
родителите?  

 
Светлана КОЕВА 
Аз нямам сведения, но бих могла да проверя.  
 
Петко ПЕТКОВ 
Като един от потребителите на услугите и дейността на дирекция 

„Превенции“, смея да твърдя, че хората вършат работата, която трябва да 
свършат по Закон, че ефекта от тяхната работа е положителен, и че всяко 
едно влизане в училище е съгласувано предварително и с Регионално 
управление и с директора на училището по предварително очертан график.  

 
Огнян КЪЧЕВ 
Обсъждането на Програмата е много важна и винаги ще е актуална.  
Казахте, че е намален бюджета на 250 хиляди лева, като 129 хиляди 

са за НПО-тата, за които говорим. Навсякъде по света се дава 
възможността на НПО-та да осъществяват такъв вид дейност, различен от 
този по административните функции, вменени в училища. Имаме ли 
информация какъв обем деца и младежи са преминали през тези програми 
от отделните НПО-та за 2019 г. дали НПО-тата, осъществяват по същество 
дейностите, които са заложили в техните програми?  

 
Светлана КОЕВА 
Да, има ги тези цифри. На всяка една от Програмите накрая искаме 

да й направим оценка на ефективността и го правим.  
Светлана Коева зачете част от отчета на Програмата за 

миналата година и предложи, същия да бъде изпратен по e-mail на Огнян 
Къчев. 

 



Огнян КЪЧЕВ 
Има ли рецидив сред тези лица, които цитирате?  
 
Светлана КОЕВА 
От тежките случаи, няма. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Ако тази година бюджета е 250 хиляди лева и ако щата Ви е занижен, 

с оглед на това, което се случва в обществото, за следващата година трябва 
да се помисли за разширяване на вашата дейност, защото превенцията е 
тази, която ще спаси младите хора. По какъв начин избирате НПО-тата? 
Искаме да виждаме резултати. Колко деца се поправиха, колко се спасиха 
от тези лоши влияния, които са в училищата? След наркотиците, 
следващата много голяма смъртна опасност са сектите. Ако не сте мислили 
в тази посока, моля да го направите. За мен Вашата работа ще става все по-
отговорна и полезна за обществото. Трябва да се правят семинари и за 
родителите, не само за децата.   
 

Георги ГЕОРГИЕВ 
Сектите и наркотиците са наистина нещо много важно и за да се 

разшири обхвата на Вашата дирекция, може би трябва да се използват и 
всички учители. 

 
Генадий АТАНАСОВ 
Аз мисля, че това и сега се случва. 
Колеги, преминаваме към Програма „Младежки дейности 2020“ и 

давам думата на г-жа Лилия Христова. 
 
Лилия ХРИСТОВА 
Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, тази 

година Програмата „Младежки дейности 2020“ е в приблизително същите 
граници, както беше миналата година и е в размер на 815 960 лв. 
Основната цел е да създадем условия за личностно развитие на младите 
хора и участието им в живота на общината. Насърчаване на младежката 
инициатива, младежко участие в обществения живот, осмисляне на 
свободното време, участие при формирането и реализирането на 
общинската младежка политика и увеличаване обхвата на младите хора в 
младежките прояви.  

Искам да направя уточнение, относно стойностите за участие на 
медиите в информационната дейност на отдела. Ще помоля да не бъдат 
обект на обсъждане в момента, тъй като са постъпили писма от техните 
ръководители и е възможно да има дублиране. Съгласувано е с Общинския 



съвет в тази посока. С всички медии, които са посочени тук, работихме 
много добре през изминалата година.  

Увеличена е сумата за работа с академичната младеж, това е 
направено с цел да подобрим взаимоотношението между академичната 
младеж и младежите от средното образование. И тази година имаме 
субсидии по §45 към Неправителствения сектор. Отново финансираме 
сдружение „Варна младежка европейска столица“, но със значително по-
малки суми, както се вижда по програмата.  

 
Генадий АТАНАСОВ 
Колеги, заповядайте за въпроси. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да ни разкажете сдружение „Варна младежка европейска столица“ с 

какво се занимава. 
 
Лилия ХРИСТОВА 
Сдружение „Варна младежка европейска столица“ не е към дирекция 

„ОМД“, просто финансирането е към нас, ние работим в тясна връзка, това 
е неправителствена организация. Те работят основно с мрежата на 
европейските младежки столици, имат организирана академия за 
гражданско образование, активно организират „Ден без автомобили“. Дали 
сме им възможност да организират фестивала „Фън сити“. Това е, което 
мога да кажа накратко.  

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Дали няма да е по-добре, ако се премине от финансиране на НПО-та 

към финансиране на младежки проекти. 
 
Лилия ХРИСТОВА 
Тази година сме увеличили бюджета за младежките инициативи, 

които дирекцията организира с близо 70 хиляди, именно с тази цел. 
Средствата към НПО-тата са намалели.  

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Защо тези средства не преминат към учителите? 
 
Лилия ХРИСТОВА 
Тази година за извънкласни дейности са отпуснати милиони лева.  
 
Генадий АТАНАСОВ 
Колеги, други въпроси? Когато след малко гласуваме програмите от 

Бюджета за 2020 г., ще го направим под условието, че сумите които са 



предложени за финансиране на медийните субекти, ще бъдат 
допълнително обсъдени. 

Давам думата на колегата от дирекция „Спорт“, за да ни представи 
Програма „Спорт 2020“. 

 
Георги АРНАУДОВ 
Уважаеми господин Председател, уважаеми общински съветници, 

Програмата е постоянна, не се намаля. Тъй като миналата година Варна 
беше Европейски град на спорта, нормално е тази година бюджета да е 
намален, затова го сравняваме с този от 2018 г., където имаме увеличение 
през тази година. Основните насоки, които сме поддържали през годините 
са ученически спорт, студентски спорт, спорт за хора с увреждания, за 
ветерани, продължаваме в една и съща насока да ги подкрепяме, без да има 
промяна.  

Тази година бюджета на Програма „Спорт“ е 1 411 000 лева, който 
спрямо 2018 г. е увеличен с близо 60 000 лева, а спрямо миналата година е 
намален с 650 000 лева. Тази година сме увеличили средствата в 
направленията за ученическия спорт, спорта за студенти, както и 
работническия спорт. Поддържаме нивото на финансирания на 
мероприятията на хора с увреждания, както и за клубовете, които са за 
ветерани.  

През тази година ще имаме много значими мероприятия на 
територията на общината, като 51-то Рали „България“ през м. Май, ще 
бъдем домакини на Световната купа по гимнастика, Маратон „Варна“, 
който стана традиционен пак ще бъде тук, тази година ще има 80 
годишнина маратона „Галата – Варна“. Пета година подпомагаме 
организирането на Младежки черноморски игри. Ще бъдем домакини на 
турнири и състезания по художествена гимнастика „Царица Маргарита“ и 
„Руми и Албена“, които ще бъдат като подход към Европейското 
първенство по художествена гимнастика, което ще се проведе през 2021 г., 
където Варна ще е домакин.  

Тази година отново ще имаме Международен турнир по 
ветроходство, пак ще е подгряващо състезания за догодина, когато ще 
бъдем домакин на Европейското първенство по ветроходство. Това е по 
Програма „Спорт“. 

По отношение на Програма „Социален туризъм“, която е също към 
дирекция „Спорт“, там се запазват рамките от предходните години в 
сумата 21 000 лева, която ще бъде разпределена между седемте 
туристически дружества на територията на общината по равно.  

 
Генадий АТАНАСОВ 
Благодаря Ви. Всъщност тук обединихме Програма „Спорт“ и 

Програма „Социален туризъм“. Колеги, имате ли въпроси? Заповядайте. 



 
Николай КАПИТАНОВ 
Какво е Вашето мнение за материалната база, с която разполага 

спорта във Варна? Има ли нужда от допълнително развитие, правили ли 
сте предложения към общината за подобряване на базата? 

 
Георги АРНАУДОВ 
От две години тече оправянето на физкултурните салони и спортните 

площадки в училищата, което оказва голямо влияние в масовия спорт в 
училищата. В момента текат ремонти на три спортни обекта, обновяват се 
и други бази, които са на територията на града. 

 
Николай КАПИТАНОВ 
Базите във Виница и на „Студентска“ и двете бази са открити, т.е. в 

една част от годината не са подходящи. Има ли някакви обекти, които 
могат да се ползват целогодишно?  

 
Георги АРНАУДОВ 
Обектите стопанисвани от ОП „Спорт Варна“ – скуош залата в 

„Младост“, ледената пързалка в „Младост“, залата за тенис на маса, залата 
по баскетбол в „Локомотив“, лекоатлетическата писта, която също е 
закрита и може да се ползва целогодишно. Знам, че предстои да се прави 
проект за зала във „Владислав Варненчик“, работи се в тази насока.   
 

Николай КАПИТАНОВ 
Считате ли, че има нужда от някаква промяна и подобрение, или това 

което правите е достатъчно? 
 

Георги АРНАУДОВ 
Винаги има възможност за подобрение. Нормално е, след като се 

развива града, да се развиват и спортните бази.  
 
Генадий АТАНАСОВ 
Колеги, съвсем скоро ще гласуваме бюджета, но имаме цяла година 

да подкрепим с предложения дирекцията, така че може и писмено да бъдат 
направени за следващия бюджет. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И аз съм на мнение, че всички трябва да бъдем активни, не само 

дирекцията за създаване на по-добри условия за спорт. По отношение на 
идейната част в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие в 
съдържанието му има на идейно ниво, какво мисли общината по 
отношение на спортните бази. По отношение на басейна, от няколко 



години се говори как да се покрие, има нужда, но това по-скоро е към 
предприятието, не към Вас като дирекция. По отношение на ледената 
пързалка, която споменахте, аз разбирам, че е грешка при проектирането, 
но през лятото често се случва да се разтопява настилката през много 
горещите периоди. Ако има някаква техническа възможност, трябва да се 
коригира това. Имаме нужда и от стадиони, игрища открити и закрити. 
 

Генадий АТАНАСОВ 
Моето мнение е, че трябва да се поработи и по Наредбата, въз основа 

на която се финансират клубовете, за точкуването. Има спортове, които 
остават ощетени, тъй като не са олимпийски представители, но те също 
дават много на варненския спорт. Това е тема, която няма да обсъждаме 
сега. 
 

Георги ГЕОРГИЕВ 
Какви първенства са планирани за училищния спорт? 

 
Георги АРНАУДОВ 
Изключвам общинските ученически игри, по правила спуснати от 

МОН, които са целогодишни. Ние, като дирекция организираме Общинска 
купа Варна, където залагаме 5, 6 вида спорт, отделно за децата от 1 до 4 
клас правим състезания „Бързи и сръчни“, където има голяма масовост. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Има ли първенства между училищата? 
 
Георги АРНАУДОВ 
Не. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Наложи ми се да посетя стадион „Локомотив“ и останах с 

впечатлението, че базата не се поддържа, както трябва. Подсказаха ми за 
подходящ терен, който е във Възраждане, не съм го проверявал, но имало 
възможност да се направи за трениране на млади хора. Аз не мисля, че 
Общината е лош стопанин. 

 
Огнян КЪЧЕВ 
Колеги, спорта не само е превенция, той е социален феномен, който 

обединява всички хора по целия свят, независимо от пол, религия, 
социално и материално положение. Ще се хвана за главната цел на 
Програма „Спорт“, а именно: „да създаде необходимите организационно-
управленчески, материално-технически и научно-методически условия и 
предпоставки за подобряване на физическата дееспособност на гражданите 



на Варна и развитие на детско-юношеския спорт“. До тук всичко звучи 
добре, но добавката накрая „развитие на детско-юношеския спорт“ не ми 
харесва. Всички се обединихте около това, че трябва да говорим за спорта, 
като превенция за младите хора, а тук е сложено накрая. Ученическия 
спорт не ражда шампионите, шампионите ги ражда детско-юношеския 
спорт. Жалко е, че много малко наши клубове, отделят внимание на 
детско-юношеския спорт за развитие на шампиони. Аз мисля, че тези 
450 000 лева, които са заложени за развитието на спорта са недостатъчни. 
Никога няма да са достатъчни. Аз също съм на мнение, че трябва да има 
нова Наредба за точкуване.  

По отношение на Програма „Социален туризъм“, тези седем 
туристически дружества, имаме ли контрол на дейността им, защо им се 
дава по 2, 3, 5 хиляди лева? Последващ контрол осъществява ли се от 
дирекцията? 

 
Георги АРНАУДОВ 
Във всички случаи, в които превеждаме средства дали на спортен 

клуб, дали на туристическо дружество, има подписан договор с общината 
за самата дейност. Самите дружества пускат предложения, където е 
изписано колко човека, къде ще ходят, какви ще бъдат разходите. След 
това имат отчет на изразходените средства, за това къде са ходили, кой е 
участвал, какво са направили. Така, че нашият контрол е на база отчета. 

 
Огнян КЪЧЕВ 
Апелът ми може би ще е за следващото заседание, г-н Председател за 

критериите, по които ще се точкува и даването на целево субсидиране на 
спортните клубове, един от тях трябва да бъде задължително детско-
юношеска спортна школа.  

 
Димитър ДИМИТРОВ 
Аз съм представител на бойните спортове във Варна. Предполагам, 

че знаете, че Варна се слави, като Бойната столица на България. Всяка 
година имаме шампиони при бойните спортове. Трябва да развиваме 
спорта, който нашите деца искат да тренират. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Димитров, искам да Ви поканя да обсъдим темата по-обстойно. В 

наше лице ще срещните партньор. 
 
Генадий АТАНАСОВ 
Колеги, нека да преминем към гласуване на Програмите. ПК 

„Младежки дейности и спорт“ дава положително становище на 
проектобюджета на Община Варна за 2020 г. в частта касаеща Програма 



„Спорт“ 2020 г., Програма „Младежки дейности“ 2020 г., Програма за 
превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора 2020 г. и 
Програма „Социален туризъм“ 2020 г. и препраща към ПК „Финанси и 
бюджет“ за вземане на окончателно решение. Който е „за“, моля да 
гласува. 

 
Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 
 

ВТОРА ТОЧКА 
 
Генадий АТАНАСОВ 

 Разглеждане на писмо от Саша Топчов – изп. директор на 
Баскетболен клуб „Черно море Тича“, относно искане на финансова 
помощ. Има ли представител на клуба? Заповядайте. 

 
Георги ГАНЧЕВ 
Казвам се Георги Ганчев – Председател на УС на клуба. Ние сме 

най-голямата детско-юношеската школа в България, с най-много 
национални състезатели и най-много деца, които тренират организиран 
баскетбол. Регистрираните деца в клуба са около 500, като бройката 
варира. Този клуб е емблема на града, с всичките успехи, които има. 

 
Генадий АТАНАСОВ 

 За каква финансова помощ става въпрос? 
 
Георги ГАНЧЕВ 
За 250 000 лева. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз Ви призовавам да подкрепите искането за финансиране, не 

толкова заради мъжкия клуб, а заради децата. Да се надяваме, че през 
годината ще се появят спонсори, които да подпомогнат издръжката на 
клуба.  

 
Георги ГАНЧЕВ 
Ние имаме голямо предимство, за разлика от останалите български 

клубове с много високи бюджети, че 90% от нашите състезатели, са 
състезатели в „Черно море“. 

 
Георги ГАНЧЕВ 
Може ли да обясните за какво точно ги искате тези пари? 
 



Георги ГАНЧЕВ 
Голяма част отиват за детско-юношеската школа. Нашата школа е 

единствената, която участва в шест възрасти на финали. Повечето финали 
се правят в други градове. Таксите, които се взимат покриват заплатите на 
треньорите, осигуровки и т.н.  

 
Огнян КЪЧЕВ 
Както вече стана ясно, приоритет даваме на детско-юношеския 

спорт. Ще подкрепя Вашето искане при условие, че предоставите 
финансов план.  

 
Георги ГАНЧЕВ 
Да, грешката е наша, имаме такъв финансов план. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще допълня колегата Къчев, с молба до сряда, до края на деня да ни 

бъде представен финансов план. 
 
Генадий АТАНАСОВ 

 Колеги, ПК „Младежки дейности и спорт“ разгледа писмо от Саша 
Топчов – изп. директор на Баскетболен клуб „Черно море Тича“, относно 
искане на финансова помощ за мъжки представителен отбор и детско-
юношеска школа на Баскетболен клуб „Черно море Тича“. 

Комисията дава положително становище и препраща към ПК 
„Финанси и бюджет“ за вземане на окончателно решение. Който е „за“, 
моля да гласува.  
 

Резултати от гласуването: за - 10; против - 0; въздържали се - 0, 
предложението се приема. 

 
 

ТРЕТА ТОЧКА 
 
 
Генадий АТАНАСОВ 

 Разглеждане на писмо от Наталия Чешмеджиева – директор на 
„Радио Варна“, относно предложение за съвместна работа между Община 
Варна и Радио Варна в областта на културата и обществения живот. 
Колеги, предполагам, че сте се запознали. Някой, ако има мнения и 
съображения, да заповяда.  

Няма. ПК „Младежки дейности и спорт“ дава положително 
становище и препраща към ПК „Финанси и бюджет“ за вземане на 
окончателно решение. Който е „за“, моля да гласува. 



 
Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 
 
Генадий АТАНАСОВ 

 Разглеждане на писмо от Георги Костов – собственик на „Медия 
Нова Варна“, относно отразяване на културни, спортни, социални и други 
значими събития на Община Варна. Предполагам, че сте запознати и с 
това писмо. 

ПК „Младежки дейности и спорт“ дава положително становище и 
препраща към ПК „Финанси и бюджет“ за вземане на окончателно 
решение. Който е „за“, моля да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за - 6; против - 2; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
 

Генадий АТАНАСОВ 
 Разглеждане на писмо от Наталия Господинова – гл. редактор на 

Дарик радио Варна, относно отразяване на събития, свързани със 
спортния живот на Варна. 

ПК „Младежки дейности и спорт“ дава положително становище и 
препраща към ПК „Финанси и бюджет“ за вземане на окончателно 
решение. Който е „за“, моля да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за - 6; против - 0; въздържали се - 4, 

предложението се приема. 
 

 
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 
 
Генадий АТАНАСОВ 
Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна, относно 

даване на съгласие Община Варна  да поеме разходите за наем на зала за 
спортна гимнастика за нуждите на Спортно училище „Георги Бенковски“. 

Има ли представител на Спортно училище „Георги Бенковски“?  
 
Тодор ТОДОРОВ 
Клубът е водещ клуб в България, има над 40 медала от Европейски и 

Световни първенства, както и от Олимпиади. Залата по гимнастика беше 
държавна, но с решение на Общинския съвет стана общинска, като от 
Общината казаха, че ще тренираме в нея, докато ни се построи нова зала. 
Ако трябва да се плаща наем, община Варна ще поема разходите за наем. 



Ние си поемаме консумативите за залата, заплатите и т.н. При нас 
тренират над 400 деца, детско-юношеската ни школа е изключително 
силна.   

 
Огнян КЪЧЕВ 
От колко години сте ползватели на тази зала под наем?  
 
Тодор ТОДОРОВ 
От 2007 г. от държавна, стана общинска. Първите години нямаше 

наем и след това общината започна да поема разходите за наем. 
 

Огнян КЪЧЕВ 
Повече от 10 години плащаме наем, близо половин милион лева. До 

сега щяхме да направим не една, а две зали. Не би ли трябвало да 
помислим в посока на общински парцел да построим наша общинска зала?   

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По отношение на нова зала, в момента се работи по темата. Тази 

зала, която е за Бадминтон в ж.к. „Младост“ незавършена повече от 
десетилетия, идеята е да се завърши и да се използва за гимнастика. Искам 
да попитам как се определя наема? 

 
Тодор ТОДОРОВ 
Това, което на мен са ми обяснили е, че когато е била държавна или 

общинска, не се е плащало данък смет и данък сгради.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах каква е била идеята. Трябва да го изискате от наемодателя, 

за да бъде официално и да го предоставите до заседанието на ПК „Финанси 
и бюджет“. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Кой е собственик на залата? 
 
Тодор ТОДОРОВ 
„Варна“ АД. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Има ли начин да се проведат разговори и да се договори цената за 

наем? 
 
Виолета МАНОВА 



Парите, които досега превеждахме за наем на спортната зала, ние ги 
превеждаме, като трансфер на Министерството на спорта и то изплаща 
наема на залата. А спортно училище „Георги Бенковски“ сключва договор 
с наемодателите. Дирекция „Финанси и бюджет“ е натоварена да сключи 
този договор да превеждаме сумата от 49 000 лева на година, за две 
години. 

 
Николай КАПИТАНОВ 
Искам да предложа по възможност да се търси връзка между 

училищата и този спорт. Ако трябва да се водят някакви изнесени 
тренировки в училищата.  

 
Георги АРНАУДОВ 
От две години дирекция „Спорт“ заедно с училищата правим трети 

час, където спортните клубове влизат в училищата. Проблемът за 
спортове, като спортна и художествена гимнастика е, че няма подходящите 
уреди. Работим в тази насока. Това, което можем да направим е, ако г-н 
Тодоров има желание да изпрати треньор, да направим връзка с 
директорите на училищата и там, където изявят желание. 

 
Генадий АТАНАСОВ 
Има още много да се говори по въпроса. Предлагам да се върнем към 

предложението на кмета. 
ПК „Младежки дейности и спорт“ разгледа предложение от Кмета на 

Община Варна, относно даване на съгласие Община Варна  да поеме 
разходите за наем на зала за спортна гимнастика за нуждите на Спортно 
училище „Георги Бенковски“. 

Комисията дава положително становище и препраща към ПК 
„Финанси и бюджет“ за вземане на окончателно решение. С уточнението, 
което коментирахме за формирането на наемната цена. Който е „за“, моля 
да гласува.  
 

Резултати от гласуването: за - 10; против - 0; въздържали се - 0, 
предложението се приема. 

 
 

ПЕТА ТОЧКА 
 
Генадий АТАНАСОВ 
Разглеждане на писмо от Пенко Пенев – Председател на Ръгби клуб 

„Спартак – Варна“, относно договор за ползване на база. 
 
Веселин СТОЯНОВ 



Клубът ни остана без база, след като тя беше дадена за стопанисване 
на ФК „Спартак“. Ние поддържаме единия терен на Локомотив, но това е 
напълно неофициално. По новата Наредба за лицензиране на клубовете 
трябва да има договор за наем на база, лицензирани треньори и т.н., с този 
проблем се занимаваме вече три, четири години, откакто сме в 
ръководството и все още нямаме решение.   

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, аз мога да разясня казуса, тъй като многократно сме 

обсъждали темата. Преди две години предоставихме цялата база на 
стадион „Локомотив“ на ФК „Спартак“, които имаха едни прекрасни идеи 
за детско-юношеска школа, като уговорката е спортовете, които ползват 
базата да запазят своя статут и за напред. Многократно след това 
провеждахме разговори и на комисии и на сесия с футболния клуб, които 
се ангажираха да сключат договор с клуба по Ръгби и да предоставят 
възможност да ползват базата. Имаше предупреждение и от моя страна 
дори, че ще пристъпим към по-сериозни мерки, в случай, че това 
положение не се промени. В тази връзка предлагам да вземем решение, 
частично да отменим решението за ползване на базата на Локомотив, като 
извадим въпросния терен, който ползват Ръгби клуба и да го предоставим 
на Ръгби клуба за безвъзмездно ползване в срок от пет години.  

Две години една стотинка не са инвестирали в тази база и не я 
ползват. 

 
Веселин СТОЯНОВ 
Ние започнахме ремонт, но ни спряха и казаха, че те ще го направят.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, това е моето предложение, обмислете го, има време до сесия. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Не е ли по-добре да извикаме и другата страна и да решим въпроса?  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
На комисия сме водили многократно разговори обещават, че ще 

сключат договор, минават два месеца и договор няма. 
 
Веселин СТОЯНОВ 
Ние като направим ремонта, нямаме нищо против тяхната школа да 

идват да тренират при нас на естествена трева.  
 
Генадий АТАНАСОВ 



Виждам, че вървим към вариант, в който да направим предложение 
за преформатиране на договора за ползване на спортна база „Локомотив“ 
от ФК „Спартак“, като бъдат вместени като ползватели Ръгби клуб 
„Спартак“ за конкретния терен. ПК „Собственост и стопанство“ ще 
формулират предложение, тъй като те са най-запознати.  

Аз предлагам, ПК „Младежки дейности и спорт“ да даде 
положително становище и да го препрати към ПК „Собственост и 
стопанство“ за вземане на окончателно решение. Който е „за“, моля да 
гласува. 
 

Резултати от гласуването: за - 9; против - 0; въздържали се - 1, 
предложението се приема. 

 
ШЕСТА ТОЧКА 

 
 
Генадий АТАНАСОВ 
Разглеждане на писмо от Даниел Манев – Председател на СККС-

Варна, Румен Димов – Председател на Ездови клуб Ангард и Жечо Жеков 
– Председател на Спортен клуб – Хан Кубрат, относно финансово 
съдействие за провеждане на спортни турнири по случай Тодоров ден и 
Републикански турнир по прескачане на препятствия. 

 
Румен ДИМОВ 
Упълномощен съм от председателите и на другите два клуба да ги 

представлявам на това заседание. Молбата ни за отпускане на тази помощ 
е, че тези клубове от години развиват учебно-тренировъчна дейност, както 
и ежегодно участие в квалификационни турнири и финали организирани 
от Българската федерация по конен спорт. Предполагам, че всички сте 
убедени, че това е един скъп спорт, който е свързан с технологично време 
за подготовка, както за ездачите, така и за конете. Предложението ми е, 
това което се иска от нас, като председатели и ползващи безвъзмездно 
конна спортна база Виница, за което благодарим на Община Варна, да ни 
съдейства и в организирането на тези два турнира. От две години 
съвместно с община Варна работим по проект за ранно учебно-
тренировъчна дейност на деца до 14 годишна възраст, за безвъзмездно 
провеждане на тренировки в рамките на 10 учебни часа. Молбата ни е да 
ни съдействате за тези два турнира с половината от необходимата сума за 
нови препятствия с придружаващите ги аксесоари - скоби, шини, 
подготовка на плаца, награден фонд. Към момента клубовете изпълняват 
изискванията, както на община Варна, така и на Федерацията по конен 
спорт за наличност на лицензирани инструктори по конен спорт, 



поддържат поверената им конна база и разполагат с определен набор 
състезатели и коне. 

 
Генадий АТАНАСОВ 
Колеги, заповядайте. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Бихте ли поели ангажимента да участвате в Социалната програма на 

община Варна за деца отличници, деца в неравностойно положение? 
 
Румен ДИМОВ 
Ние участваме от две години. Предвижда се изграждане на 

съоръжение за работа и дейност за деца с увреждания. Имаме обучен 
кадър, който се занимава с хипотерапия. 

 
Огнян КЪЧЕВ 
Ще подкрепя това Ваше искане, но както и на предишните искания 

на спортните клубове, трябва да има придружително писмо с финансов 
план. 

 
Георги АРНАУДОВ 
Искам само да уточня, че ако Вие вземете положително становище, в 

момента в бюджета на дирекция „Спорт“ няма предвидени средства за това 
мероприятие. Тъй като разбирам, че средства трябва да се предоставят на 
клуба, трябва да се предвидят в друг параграф, където ще се включи 
конкретното мероприятие. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
В ПК „Финанси и бюджет“ ще се уточни.  
 
Генадий АТАНАСОВ 
Някой ще допълни ли нещо по темата? Няма.  
ПК „Младежки дейности и спорт“ разгледа писмо от Даниел Манев – 

Председател на СККС-Варна, Румен Димов – Председател на Ездови клуб 
Ангард и Жечо Жеков – Председател на Спортен клуб – Хан Кубрат 
относно финансово съдействие за провеждане на спортни турнири по 
случай Тодоров ден и Републикански турнир по прескачане на 
препятствия. Комисията дава положително становище и препраща към ПК 
„Финанси и бюджет“ за вземане на окончателно решение. Който е „за“, 
моля да гласува. 

 
 



Резултати от гласуването: за - 10; против - 0; въздържали се - 0, 
предложението се приема. 

 
 

СЕДМА ТОЧКА 
 
 
Генадий АТАНАСОВ 
В т. Разни има ли някакви предложения? 
 
ГРАЖДАНИН 
Аз съм за т. Разни. От името на Ветераните спортисти, да ни 

помогнете за един клуб на Ветераните спортисти. 
 
 
 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 
 
 
 
 
 
Край на заседанието: 13.40 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 
ПК „МДС“:                                                         
 
_______П__________                                               ________П________ 
/Генадий АТАНАСОВ/                                            /Нели ЕВЛОГИЕВА/ 
 

 


