
ПРОТОКОЛ 
 

№ 3 
 

Днес 29.06.2020 г. от 15.00 ч. в Зала „Пленарна“ се проведе заседание 
на ПК „Младежки дейности и спорт“. 

 
На заседанието присъстваха: 
Генадий Атанасов – председател на комисията 
Адиле Кямил 
Антоанета Цветкова 
Велин Стоянов 
Георги Георгиев 
Деян Пейчев 
Йордан Павлов 
Мартин Байчев 
Николай Евтимов  
Николай Капитанов 
Огнян Къчев 
Петко Петков 
Руслан Влаев 
Христо Боев 
 
 
Присъстваха още: Бранимир Балачев – Председател на ПК „Финанси 

и бюджет“ към Общински съвет – Варна, Христо Атанасов – общински 
съветник, Деяна Стефанова – адвокат довереник към Общински съвет – 
Варна, Кристиан Димитров – директор на дирекция „Спорт“, Георги 
Арнаудов – главен експерт "Спортни клубове" в дирекция „Спорт“ при 
община Варна. 
 

 
Председателят на ПК „Младежки дейности и спорт“ предложи 

заседанието да протече при следният  
 
 

ДНЕВЕН РЕД 
 

1. Разглеждане на предложение от групата на ПП „Възраждане“ в 
Общински съвет – Варна с рег. № РД20008113ВН/08.05.2020 г., относно 
развитие на масовия спорт във Варна. 

2. Разглеждане на писмо от Димитър Димитров – Председател на 
сдружение спортен клуб „Викинг ИНС“/ММА – Варна рег. № 



ОС20000356ВН/15.06.2020 г., относно искане за финансово подпомагане на 
спортен клуб „Викинг ИНС“/ММА – Варна. 

3. Разглеждане на писмо от Лиляна Иванова – Председател на „Спортен 
клуб по бойни спортове ММА-Варна“ с рег. № РД20011094ВН/17.06.2020 
г., относно финансово подпомагане.  

4. Разглеждане на писмо от Миглена Кръстева – Председател на АРТ 
Рейсинг с рег. № РД20003231ВН/12.02.2020 г., относно финансова подкрепа 
за предстоящия сезон. 

 
Резултати от гласуването: за - 13; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 
 

ПЪРВА ТОЧКА 
 
 
Генадий АТАНАСОВ 
Разглеждане на предложение от групата на ПП „Възраждане“ в 

Общински съвет – Варна с рег. № РД20008113ВН/08.05.2020 г., относно 
развитие на масовия спорт във Варна. Разбрах, че има становище от страна 
на Кмета на Община Варна, което към момента не е пристигнало до мен. Г-
н Кристиан Димитров – директор на дирекция „Спорт“ е тук и може да ни 
запознае с него.  

 
Кристиан ДИМИТРОВ 
Мога да прочета становището на администрацията, като чакаме 

официално да бъде разписано от Кмета на Община Варна. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Всички актове, които излизат от Общината се подписват от Кмета. 

Най - добре е да изчакаме становището с подписа на Кмета и да се отложи 
за разглеждане на следващото заседание, след като вече сме се запознали с 
него. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Оставам с впечатлението, че администрацията е съгласна с 

предложението, което направихме. Нека ПК „Младежки дейности и спорт“ 
да даде своето одобрение и придвижим нещата възможно най – бързо. Нека 
да направим така, че клубовете да усетят някаква подкрепа в тези трудни 
времена. Благодаря. 

 
 
 



Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, нямам нищо против 

направеното предложение, но когато се прави предложение за решение, 
трябва да има определени атрибути, а тук не присъства нито един от тях. В 
предложението има и промяна в Правилник, а това си има определен ред. 
Затова, нека да изчакаме становището на Кмета, тъй като в момента няма 
какво да се случи, с така направеното предложение. 

 
Христо БОЕВ 
Уважаеми г-н председател, колеги, нямам нищо против да гледаме по 

същество предложението, но има някои неща, които предхождат едно 
такова гледане по същество. Щом има нещо неподписано, значи нямаме 
становище от администрацията. Членовете и алинеите не са в съответствие 
със сега действащия закон. Чисто процедурно има неща, които трябва да 
бъдат изчистени, за да може да го дебатираме по същество.  

 
Огнян КЪЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, искам да се изкажа, като 

спортен педагог. Община Варна е организирала началното обучение на деца 
в партньорство със спортните клубове, ползващи безвъзмездно общинската 
спортна база през цялата година по утвърден график. Съгласно чл. 12, ал. 1 
от Закона за физическото възпитание и спорта, спортните клубове са 
сдружения с нестопанска цел или капиталови търговски дружества, които 
организират практикуването и развитието на физическата активност и 
спорта, чрез индивидуални и групови спортни дейности. Освен това всеки 
спортен клуб е регистриран и по Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел и никъде не съществува такава правна квалификация като 
„безплатни тренировки“. Така стигаме до заключението, че няма как 
административно да се въздейства от страна на държавни, общински и 
каквито и да е структури към субекти, като спортните клубове. 
Правилникът е изготвен на база старата редакция на Закона за физическото 
възпитание и спорта. Има нов Закон, който е в сила от 13.08.2019 г. 
Благодаря. 

 
Генадий АТАНАСОВ 
Колеги, предлагам да не гласуваме точката по същество, а да я 

разгледаме на следващото заседание, тъй като становището на 
администрацията все още не е подписано от Кмета на Община Варна. Който 
е „за“, моля да гласува. 
 

Резултати от гласуването: за - 11; против - 2; въздържали се - 1, 
предложението се приема. 

 



ВТОРА ТОЧКА 
 
Генадий АТАНАСОВ 

 Разглеждане на писмо от Димитър Димитров – Председател на 
сдружение спортен клуб „Викинг ИНС“/ММА – Варна рег. № 
ОС20000356ВН/15.06.2020 г., относно искане за финансово подпомагане на 
спортен клуб „Викинг ИНС“/ММА – Варна. 

 
Кристиан ДИМИТРОВ 
В Бюджета на дирекция „Спорт“ няма предвидени средства. 
 
Мартин БАЙЧЕВ 
Хубаво е да се подготви и представи разчет за разходите. 

 
Генадий АТАНАСОВ 

 С оглед на това, че все още нямаме изготвена справка, относно 
финансовата рамка на общината за първото шестмесечие и нямаме 
информация за финансите, с които разполага общината, аз предлагам ПК 
„Младежки дейности и спорт“ да даде положително становище и да 
препрати горецитираното писмо към ПК „Финанси и бюджет“ за вземане на 
окончателно решение, след предоставяне от страна на клуба на финансова 
обосновка на предвижданите  разходи. Който е „за“, моля да гласува.  
 

Резултати от гласуването: за - 9; против - 0; въздържали се - 4, 
предложението се приема. 
 

ТРЕТА ТОЧКА 
 
Генадий АТАНАСОВ 

 Разглеждане на писмо от Лиляна Иванова – Председател на „Спортен 
клуб по бойни спортове ММА-Варна“ с рег. № РД20011094ВН/17.06.2020 
г., относно финансово подпомагане.  

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Аз съм запознат с този случай, като лично отидох да видя материалната 

база, която се оказа, че не е на подходящото ниво. Запознах се с успехите на 
клуба и съм впечатлен, колко много деца тренират там. Ние даваме много 
средства за различни неща, включително и за центрове за социална защита, 
без да виждаме ефект от това. Ние ще спасим нашите деца от 
противообществени прояви, ако успеем да ги привлечем към спорта. Затова 
аз и моите колеги ще подкрепим това искане за подобряване на 
материалната база.  

 



Огнян КЪЧЕВ 
Приветствам Вашето искане за повече спорт. Но Бюджета е приет, 

парите са разпределени. Има Наредба за финансовото подпомагане на 
спортните клубове, по която кандидатстват. Всичко останало няма от къде 
да дойде. Благодаря.    

 
Генадий АТАНАСОВ 
Благодаря г-н Къчев. Предстои актуализация на Бюджета. Знаете ли 

колко мероприятия отпаднаха от спортния календар, за които бяха 
предвидени средства? 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Да, когато приемахме Бюджета на Община Варна, бяха предвидени 

определени средства за спорта, които са разпределени по клубовете. След 
годишния шестмесечен баланс на общината ще стане ясно, от къде ще 
дойдат тези средства, със събираемостта на данъците и с направените 
разходи по пера. Ще има преразпределение на Бюджета. Благодаря.  

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Колеги, най-нормалното нещо е да подкрепим всеки спортен клуб, 

който има нужда от финансова подкрепа. Надявам се, както днес ще бъдат 
подкрепени тези три клуба включени за разглеждане в дневния ред, така и 
всички останали, които ще постъпят, да бъдат уважени и насочени към ПК 
„Финанси и бюджет“. Ще се радвам, след като внесем преработено 
предложението да бъде разгледано, надявам се становището на 
администрацията да бъде положително и да ускорим този процес, който ще 
бъде полезен за всички в този град. 

 
Велин СТОЯНОВ 
Колеги, не отчетохме това, че националния отбор на България по 

ММА, в голяма част е изграден от варненски състезатели. Трябва да се има 
предвид, че ММА в момента е много нашумял спорт, много деца се 
занимават с него. Благодаря.  

 
Генадий АТАНАСОВ 
Колеги, предлагам ПК „Младежки дейности и спорт“ да даде 

положително становище и да препрати горецитираното писмо към ПК 
„Финанси и бюджет“ за вземане на окончателно решение, след 
предоставяне от страна на клуба на финансова обосновка на предвижданите  
разходи. Който е „за“, моля да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за - 13; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 



ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
 

Генадий АТАНАСОВ 
Разглеждане на писмо от Миглена Кръстева – Председател на АРТ 

Рейсинг с рег. № РД20003231ВН/12.02.2020 г., относно финансова подкрепа 
за предстоящия сезон. Мнения и съображения? 

 
Петко ПЕТКОВ 
Да се добави финансова обосновка. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Аз смятам, че всички тези пари, които насочваме към спортните 

клубове, трябва да донесат обратна връзка към общината, самият клуб да 
предостави на училищата определен брой часове. 

 
Генадий АТАНАСОВ 
Оформете го, като предложение и го внесете. 
Предлагам ПК „Младежки дейности и спорт“ да даде положително 

становище и да препрати горецитираното писмо към ПК „Финанси и 
бюджет“ за вземане на окончателно решение, след предоставяне от страна 
на клуба на финансова обосновка на предвижданите  разходи. Който е „за“, 
моля да гласува.  

 
 

Резултати от гласуването: за - 12; против - 0; въздържали се - 1, 
предложението се приема. 
 

 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 
 

 
Край на заседанието: 15.40 ч. 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 
ПК „МДС“:                                                         
 
______П___________                                               ________П_________ 
 
/Генадий АТАНАСОВ/                                            /Нели ЕВЛОГИЕВА/ 


