
ПРОТОКОЛ 

 

№ 10 

 

Днес 09.12.2022 г. от 10.00 ч. се проведе заседание на ПК „Младежки 

дейности и спорт“ в Пленарна зала. 

 

На заседанието присъстваха: 

Генадий Христов Атанасов – председател на комисията  

1. Веселин Миленов Вешев 

    2. Георги Иванов Георгиев 

3. Деян Костадинов Пейчев 

4. Емил Николов Бояджийски 

5. Йордан Александров Павлов 

6. Мартин Светлозаров Байчев 

7. Огнян Василев Къчев.  

8. Петко Кирилов Петков 

9. Николай Тодоров Евтимов 

10. Руслан Владков Влаев 

11. Христо Бойчев Боев  

 

От заседанието отсъстваха: Адиле Сабриева Кямил, Антоанета 

Здравкова Цветкова, Велин Велинов Стоянов. 

 

Присъстваха още: Тодор Балабанов – председател на Общински 

съвет – Варна, Христо Атанасов – заместник-председател при Общински 

съвет Варна, Деяна Стефанова - адвокат довереник към Общински съвет – 

Варна, Коста Базитов – заместник-кмет при Община Варна, Кристиан 

Димитров - директор на дирекция „Спорт“,  Венцислав Младенов - 

директор на ОП „Спорт“, Георги Арнаудов - гл. експерт "Спортни 

клубове" към дирекция „Спорт“, В. Гечев –председател на женски 

баскетболен клуб „Черно море – Одесос“, Мирослав Марков - 

представител на ФК „Възраждане“, Георги Динков - представител на ФК 

„Тополи 2010“, Галин Димов – председател на Българска Конфедерация  

по кикбокс и муай тай,  и спортен клуб по кикбокс и муай тай „Вокил“. 

 

 Мария  Димитрова направи предложение за включване на точка в 

дневния ред, относно обсъждане проблема с „Дом Младост“ и 

декларация от името на сдружението. 

 Резултати от гласуването: за - 4; против - 3; въздържали се - 4, 

предложението не се приема. 

 

https://varnacouncil.bg/statut-i-pravomoshtiya/struktura/obshtinski-savetnici-mandat-2019-2023/genadij-hristov-atanasov/
https://varnacouncil.bg/statut-i-pravomoshtiya/struktura/obshtinski-savetnici-mandat-2019-2023/dejan-kostadinov-pejchev/
https://varnacouncil.bg/statut-i-pravomoshtiya/struktura/obshtinski-savetnici-mandat-2019-2023/jordan-aleksandrov-pavlov/
https://varnacouncil.bg/statut-i-pravomoshtiya/struktura/obshtinski-savetnici-mandat-2019-2023/martin-svetlozarov-bajchev/
https://varnacouncil.bg/statut-i-pravomoshtiya/struktura/obshtinski-savetnici-mandat-2019-2023/ognjan-vasilev-kachev/
https://varnacouncil.bg/statut-i-pravomoshtiya/struktura/obshtinski-savetnici-mandat-2019-2023/petko-kirilov-petkov/
https://varnacouncil.bg/statut-i-pravomoshtiya/struktura/obshtinski-savetnici-mandat-2019-2023/nikolaj-todorov-evtimov/
https://varnacouncil.bg/statut-i-pravomoshtiya/struktura/obshtinski-savetnici-mandat-2019-2023/ruslan-vladkov-vlaev/
https://varnacouncil.bg/statut-i-pravomoshtiya/struktura/obshtinski-savetnici-mandat-2019-2023/hristo-bojchev-boev/
https://varnacouncil.bg/statut-i-pravomoshtiya/struktura/obshtinski-savetnici-mandat-2019-2023/antoaneta-zdravkova-tsvetkova/
https://varnacouncil.bg/statut-i-pravomoshtiya/struktura/obshtinski-savetnici-mandat-2019-2023/antoaneta-zdravkova-tsvetkova/
https://varnacouncil.bg/statut-i-pravomoshtiya/struktura/obshtinski-savetnici-mandat-2019-2023/velin-velinov-stojanov/


В. Генчев предложи за включване в дневния ред като т. 8 на писмо с 

рег. № РД22026306ВН/07.12.2022 г., относно финансова помощ за 

състезания и наем зала.  

След проведени дебати, председателя на комисията подложи на 

гласуване включване на горецитираното предложение като т.8 в дневния 

ред.  

Резултати от гласуването: за - 7; против - 1; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

Председателят на ПК „Младежки дейности и спорт“ подложи на 

гласуване дневния ред следният 

 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Разглеждане на предложение от кмета на Община Варна с рег. № 

РД21021301ВН/15.10.2021 г., относно изменения и допълнения в Наредба 

за финансово подпомагане на спортни клубове; в Инструкция за 

материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни 

лица и в Наредба за финансово подпомагане на проявите по програма 

„Спорт” и програма „Социален туризъм”. 

1.1. Писмо от Кристиян Димитров – директор на дирекция „Спорт“ с 

рег. № РД21021301ВН-001ВН/15.11.2021 г.  

2. Разглеждане на писмо от Георги Георгиев – председател на ФК 

„Тополи 2010“  и от Мариета Маркова – председател на ФК „Възраждане“ 

с рег. № ОС22000773ВН/03.11.2022 г., относно договор за стопанисване на 

имот в с. Тополи, с ид. номер 72709.501.179, със статут на футболен 

стадион.  

3. Разглеждане на писмо от групата на ПП „Възраждане“ с рег. № 

РД22014944ВН/07.07.2022 г., относно изпъчване на живо в социалните 

мрежи на събитията от Спортния календар на Община Варна. 

4.  Разглеждане на писмо от Венцислав Младенов – директор на ОП 

„Спорт – Варна” с рег. №Д20001475ВН-028ВН/15.11.2022 г., относно 

основен ремонт на покривна и подова конструкция на спортна зала за 

борба „Простор“, Община Варна с идентификатор 10135.2556.351.2. 

4.1. Писмо от Илия Илиев – изпълнителен директор на 

„Инфраструктурно Строителство“ АД и инж. Пейо Пеев – председател на 

СД „Инфраструктурно Строителство“ АД  с рег. № Д20001475ВН-

029ВН/16.11.2022 г.  

5. Разглеждане на писмо от Илко Станчев – представител на ДФК 

„Делфините“ с рег. № РД22008173ВН/15.04.2022 г., относно  изпълнение 

на съдебен акт и предоставяне на общински терен за временно ползване.  

5.1. Писмо от Лилия Христова – директор на дирекция „Образование 

и младежки дейности“ с  рег. № РД22008173ВН-010ВН/02.08.2022 г.  



5.2. Писмо от Кристиян Димитров – директор на дирекция „Спорт“ с 

рег. № РД22008173ВН-009ВН/19.07.2022 г.     

6. Разглеждане на писмо от Мариета Маркова – председател на ФК 

„Възраждане“ с рег. № ОС22000408ВН/31.05.2022 г., относно извършване 

на допълнителни дейности в детски градини и училища.  

6.1. Писмо от Лилия Христова – директор на дирекция „Образование 

и младежки дейности“ с  рег. № РД22000408ВН-002ВН/02.08.2022 г.  

7. Разглеждане на писмо от Пенко Пенев – председател на ръгби 

клуб „Спартак – Варна“ с рег. №ОС22000694ВН/29.08.2022 г., относно 

отдаване на терен в южната част Аспарухов парк.  

7.1 Писмо от Ивайло Маринов – кмет на район „Аспарухово“  с рег. 

№ОС22000694ВН-004АС-001ВН/04.10.2022 г. 

7.2. Писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска 

собственост, икономическа и стопанска дейност“ с рег. №ОС22000694ВН-

005ВН/19.10.2022 г.     

8. Разглеждане на писмо от В. Генчев – председател на женски 

баскетболен клуб „Черно море – Одесос“ с рег. 

№РД22026306ВН/07.12.2022 г., относно финансова помощ за състезания и 

наем зала.  

9. Разни.  

 

Резултати от гласуването: за - 12; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

Разглеждане на предложение от кмета на Община Варна с рег. № 

РД21021301ВН/15.10.2021 г., относно изменения и допълнения в Наредба 

за финансово подпомагане на спортни клубове; в Инструкция за 

материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни 

лица и в Наредба за финансово подпомагане на проявите по програма 

„Спорт” и програма „Социален туризъм”. 

1.1. Писмо от Кристиян Димитров – директор на дирекция „Спорт“ с 

рег. № РД21021301ВН-001ВН/15.11.2021 г.  

 

Кристиан ДИМИТРОВ представи необходимостта от изменение в  

Наредба за финансово подпомагане на спортни клубове с новоприетият 

Закон за физическото възпитание и спорт. Също изрази мнение, че с така 

предложените изменения, се установява по-справедливо финансиране на 

спортните клубове.   

 

Веселин ВЕШЕВ: „Уважаеми гости, уважаеми колеги. Имам няколко 

конкретни предложения по Наредбата за финансиране на спортните 

клубове и конструкцията за подпомагане.  



Първото ми предложение в чл. 5, т. 6. да бъде променен текста. Текста 

в момента е „да са членове на само една лицензирана спортна федерация“ 

да бъде променен на „да са членове на поне на една спортна федерация“, 

тъй като по този начин ограничаваме многоспортовите клубове - първото 

което. Второто, което е, така направен текста противоречи на текстове, 

които са по-надолу в Наредбата, т. 8, ако не се лъжа, където се говори за 

многоспортови клубове и чл. 12, т. 8, където се говори, че клубът подава за 

всеки спорт отделна декларация.   

Второто ми предложение е в чл. 18 от Наредбата за финансиране на 

спортните клубове да се включи в ал. 1 - подточка 10 „За правомерни да 

бъдат признати разходите за картотека на състезателите и такса 

правоучастие“.  

Третото ми предложение чл. 20 срокът да остане  „31 декември“. 

Новото предложение е да бъде до „31 октомври“. Предлагам да остане до 

„31 декември“, тъй като не всички федерации са приключили спортния си 

календар до края на Октомври и не е хубаво да бъде съкращаван този 

срок.“    

 

Георги АРНАУДОВ: „Относно многоспортовите клубове, в Закона е 

записано, че един клуб може да бъде член само да една федерация.  

Това че има някакви несъответствия, което Вие казвате, че трябва да 

формулярите за всеки един спорт по отделно да се подават, става въпрос за 

клубовете, които членуват към федерацията по плуване. Тъй като там 

клубовете, които са по… Една федерация по синхронно плуване и 

скоковете във вода, са също членове на федерацията по плуване, а са 

отделни видове спорт. Затова когато кандидатства един клуб, който 

развива спортовете освен плуване, и скокове във вода, и синхронно 

плуване, те си подават отделните формуляри, като за отделен спорт. Това е 

разминаването, което според Вас, фактически e написано. Конкретно само 

за плуването става въпрос.  

Що се отнася до срокът? Да, нямаме никакъв проблем. Направили сме 

го този срок „31 октомври“, тъй като съгласно договорите, когато се 

получава финансиране от клубовете, ако отчетните документи не са наред 

на клубовете след проверката от нашето счетоводство, се изисква връщане 

на парите, което трябва да стане в същата календарна година.“        

 

След проведени дебати, председателя на комисията подложи на 

гласуване следния проект за решение: 

„Чл.20. (1) Спортни клубове, неотчели средствата до  31 октомври на 

текущата година, се задължават да върнат субсидията в пълен размер и се 

лишават от подпомагане от Община Варна за следващата календарна 

година. 

следва да се чете:  



Чл.20. (1) Спортни клубове, неотчели средствата до  31 декември на 

текущата година, се задължават да върнат субсидията в пълен размер и се 

лишават от подпомагане от Община Варна за следващата календарна 

година. 

 

  Резултати от гласуването: за - 11; против - 0; въздържали се - 0; 

предложението се приема. 

 

Председателя на комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение: „На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 133, ал. 4 

от Закона за физическото възпитание и спорт, и по предложение на Кмета 

на Община Варна с рег.№ РД21021301ВН/15.10.2021 г., Общински съвет – 

Варна приема изменение и допълнение в „Наредба за финансово 

подпомагане на спортни клубове“, съгласно приложение към 

настоящото решение, ведно с приетата по време на дебата промяна. 

 

Резултати от гласуването: за - 12; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема.  

 

Веселин ВЕШЕВ: Относно Инструкция за материално стимулиране 

на варненски спортисти, предлагам в чл. 2 да бъде включен текста 

„състезатели постигнали съответните класирания на неолимпийски 

спортове получават материално стимулиране в размер 50% от описаното в 

Таблица 1 за класиране в олимпийските спортове“.   

 В чл. 13 Паричните награди, които се изплащат на състезателите в 

края на всяка година да не подлежат на облагане по данъчното 

законодателство, тъй като това е обществено полезна дейност, не някаква 

икономическа или друга такава.  

Това са ми двете предложения. Благодаря ви. Ще ги входираме и в  

ПК „Правна комисия“. 

 

Петко ПЕТКОВ: Благодаря уважаеми г-н председател, колеги, 

граждани. Специално за второто предложение, в момента не съм убеден, че 

това не е законово положение. Тоест - изисква проверка. Това за мен е 

категорично за ПК „Правна комисия“. Второто предложение говоря. Не 

мога в момента да гласувам по съвест и аз искам да не се облагат, но ако 

противоречи на Закона, олекваме. 

  

След проведени дебати, председателя на комисията подложи на 

гласуване: В чл. 3 се създава нова ал. 5 с текст „Неолимпийски спортове – 

50% от предвидените финансови средства по Таблица 1 на чл. 2“. 

Резултати от гласуването: за - 12; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема.  



 

Председателя на комисията подложи на гласуване следния проект 

за решение: „На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 133, 

ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорт, и по предложение на 

Кмета на Община Варна с рег.№ РД21021301ВН/15.10.2021 г., Общински 

съвет – Варна приема изменение и допълнение в „Инструкция за 

материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 

длъжностни лица”, съгласно приложение към настоящото решение, 

ведно с приетата по време на дебата промяна. 
 

Резултати от гласуването: за - 12; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема.  

 

Председателя на комисията подложи на гласуване следния проект 

за решение: „На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 133, 

ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорт, и по предложение на 

Кмета на Община Варна с рег.№ РД21021301ВН/15.10.2021 г., и писмо от 

Кристиан Димитров – Директор на дирекция „Спорт“ с рег.№ 

РД21021301ВН-001ВН/15.11.2021 г., Общински съвет – Варна приема 

изменение и допълнение в „Наредба за финансово подпомагане на 

проявите по програма ”Спорт” и програма „Социален туризъм”, 

съгласно приложение към настоящото решение.“ 

 

Резултати от гласуването: за - 12; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема.  

 

ВТОРА ТОЧКА 

 Разглеждане на писмо от Георги Георгиев – председател на ФК 

„Тополи 2010“  и от Мариета Маркова – председател на ФК „Възраждане“ 

с рег. № ОС22000773ВН/03.11.2022 г., относно договор за стопанисване на 

имот в с. Тополи, с ид. номер 72709.501.179, със статут на футболен 

стадион.  

 

След проведени дебати, председателя на комисията подложи на 

гласуване: Даване на положително становище на горецитираното писмо и 

препращане към ПК „Собственост и стопанство“ за вземане на 

окончателно решение“.    

Резултати от гласуването: за – 12; против – 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 

 

ТРЕТА ТОЧКА  



Разглеждане на писмо от групата на ПП „Възраждане“ с рег. № 

РД22014944ВН/07.07.2022 г., относно изпъчване на живо в социалните 

мрежи на събитията от Спортния календар на Община Варна. 

След проведени дебати, предложението се оттегля от дневния ред. 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

Разглеждане на писмо от Венцислав Младенов – директор на ОП 

„Спорт – Варна” с рег. №Д20001475ВН-028ВН/15.11.2022 г., относно 

основен ремонт на покривна и подова конструкция на спортна зала за 

борба „Простор“, Община Варна с идентификатор 10135.2556.351.2. 

4.1. Писмо от Илия Илиев – изпълнителен директор на 

„Инфраструктурно Строителство“ АД и инж. Пейо Пеев – председател на 

СД „Инфраструктурно Строителство“ АД  с рег. № Д20001475ВН-

029ВН/16.11.2022 г.  

 

Комисията приема писмото от Венцислав Младенов – директор на 

ОП „Спорт – Варна”, ведно с постъпилия отговор от Илия Илиев – 

изпълнителен директор на „Инфраструктурно Строителство“ АД и 

инж. Пейо Пеев – председател на СД „Инфраструктурно 

Строителство“ АД, за информация. 

 

ПЕТА ТОЧКА 

Разглеждане на писмо от Илко Станчев – представител на ДФК 

„Делфините“ с рег. № РД22008173ВН/15.04.2022 г., относно  изпълнение 

на съдебен акт и предоставяне на общински терен за временно ползване.  

5.1. Писмо от Лилия Христова – директор на дирекция „Образование 

и младежки дейности“ с  рег. № РД22008173ВН-010ВН/02.08.2022 г.  

5.2. Писмо от Кристиян Димитров – директор на дирекция „Спорт“ с 

рег. № РД22008173ВН-009ВН/19.07.2022 г.   

   

Комисията приема писмото от Илко Станчев – представител на 

ДФК „Делфините“, ведно с постъпилите отговори от директор на 

дирекция „Образование и младежки дейности“ и от директор на 

дирекция „Спорт“, за информация. 

 

ШЕСТА ТОЧКА 

Разглеждане на писмо от Мариета Маркова – председател на ФК 

„Възраждане“ с рег. № ОС22000408ВН/31.05.2022 г., относно извършване 

на допълнителни дейности в детски градини и училища.  

6.1. Писмо от Лилия Христова – директор на дирекция „Образование 

и младежки дейности“ с  рег. № РД22000408ВН-002ВН/02.08.2022 г.  

 



Комисията приема писмото от Мариета Маркова – председател на 

ФК „Възраждане“, ведно с постъпилия отговор от директор на дирекция 

„Образование и младежки дейности“, за информация. 

 

СЕДМА ТОЧКА 

Разглеждане на писмо от Пенко Пенев – председател на ръгби клуб 

„Спартак – Варна“ с рег. №ОС22000694ВН/29.08.2022 г., относно отдаване 

на терен в южната част Аспарухов парк.  

7.1 Писмо от Ивайло Маринов – кмет на район „Аспарухово“  с рег. 

№ОС22000694ВН-004АС-001ВН/04.10.2022 г. 

7.2. Писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска 

собственост, икономическа и стопанска дейност“ с рег. №ОС22000694ВН-

005ВН/19.10.2022 г.     

 

Комисията приема писмото Пенко Пенев – председател на ръгби 

клуб „Спартак – Варна“, ведно с постъпилите отговори от кмет на 

район „Аспарухово“ и от директор на дирекция „Общинска собственост, 

икономическа и стопанска дейност“, за информация. 

 

ОСМА ТОЧКА 

Разглеждане на писмо от В. Генчев – председател на женски 

баскетболен клуб „Черно море – Одесос“ с рег. 

№РД22026306ВН/07.12.2022 г., относно финансова помощ за състезания и 

наем зала.  

 

След проведени дебати, председателя на комисията подложи на 

гласуване „Даване на положително становище на  горецитираното писмо и 

препращане към ПК „Финанси и бюджет“ за вземане на окончателно 

решение“.    

Резултати от гласуването: за – 7; против – 0; въздържали се – 4, 

предложението се приема. 

 

 ДЕВЕТА ТОЧКА 

Разни. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

Край на заседанието:12.30 ч. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „МДС“:                                                         

_____П______________                                              _______П_________ 

/Генадий АТАНАСОВ/                                             /Диана АТАНАСОВА/ 


