
ПРОТОКОЛ 

 

№ 4 

 

Днес 25.01.2021 г. от 11.00 ч. се проведе онлайн заседание на ПК 

„Младежки дейности и спорт“. 

 

В заседанието се включиха: 

Генадий Христов Атанасов – председател на комисията  

1. Адиле Сабриева Кямил 

    2. Антоанета Здравкова Цветкова 

          3. Велин Велинов Стоянов 

4. Георги Иванов Георгиев 

5. Деян Костадинов Пейчев 

6. Йордан Александров Павлов 

7. Мартин Светлозаров Байчев 

8. Николай Антонов Капитанов 

9. Николай Тодоров Евтимов 

10. Огнян Василев Къчев 

11. Петко Кирилов Петков 

12. Руслан Владков Влаев 

13. Христо Бойчев Боев 

 

Включиха се още: Росица Николова – Адвокат довереник към Общински 

съвет – Варна и Георги Арнаудов – Гл. експерт "Спортни клубове" към 

Дирекция „Спорт“ на Община Варна. 

 

Председателят на ПК „Младежки дейности и спорт“ предложи 

заседанието да протече при следният 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

 1. Разглеждане на предложение от Бончо Бонев – Изпълнителен 

директор на ОСК „Черно море“ с рег. № С20000170ВН/04.12.2020 г., 

относно искане за промяна в системата за материално стимулиране на 

спортните клубове на територията на Община Варна за 2021 г.  

2. Разни.  
 

Георги Георгиев предложи за включване в дневния предложение за 

развитие на спортния „Календар“ на Община Варна със „спортни 

семинари“, с „Всички спортни събития във Варна“, и със „Събития със 

съорганизатор Община Варна“. 

 

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/adile-sabrieva-kjamil/
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/
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/nikolaj-antonov-kapitanov/
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/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/ruslan-vladkov-vlaev/
https://varnacouncil.bg/statut-i-pravomoshtiya/struktura/obshtinski-savetnici-mandat-2019-2023/hristo-bojchev-boev/


След кратки разисквания по предложението резултатът от 

гласуването е: за - 4; против - 0; въздържали се - 9, предложението не се 

приема. 

 

Георги Георгиев предложи за включване в дневния ред да се  възложи 

на Дирекция „Спорт“ към Община Варна и на Отдел „Връзки с 

обществеността“ към Дирекция „Канцелария на кмета“ на Община 

Варна да отправят покана, чрез медиите или чрез сайта на Община 

Варна, към всички спортни клубове на Варна, които желаят да подарят 

безплатни опознавателни тренировки, и  информацията да бъде 

публикувана в отделна секция „Безплатни тренировки“ на сайтът 

www.sport4all.bg. 

 

След кратки разисквания по предложението резултатът от 

гласуването е: за - 2; против - 0; въздържали се - 10, предложението не 

се приема. 

 

Николай Капитанов предложи за включване в дневния ред да бъде 

задължена общинската администрация да събере информация за 

възможността Община Варна да участва в проект за изграждане на 

безплатен атракцион Adventure Hub. 

“Предложението ми е следното - да бъде задължена общинската 

администрация да събере информация за възможността да участва 

Община Варна в проект, който е обявен за стойност два милиона лева, 

които Общината всъщност няма да плати нищо. За Община е безплатен. 

Просто събираме информация, а ще го обсъждаме на следваща комисия 

въз основа на събраната информация“. 

 

След проведени разяснения по предложението резултатът от 

гласуването е: за - 7; против - 0; въздържали се - 5, предложението се 

приема. 

 

Председателят на ПК „Младежки дейности и спорт“ подложи на 

гласуване следният 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Разглеждане на предложение от Бончо Бонев – Изпълнителен 

директор на ОСК „Черно море“ с рег. № С20000170ВН/04.12.2020 г., 

относно искане за промяна в системата за материално стимулиране на 

спортните клубове на територията на Община Варна за 2021 г.  

2. Разни.  



2.1. Разглеждане на предложение от Николай Капитанов – общински 

съветник от групата на „Демократична България“ - Варна в Общински 

съвет – Варна, относно възможността за изграждане на безплатен 

атракцион Adventure Hub. 

 

Резултати от гласуването: за - 13; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

Разглеждане на предложение от Бончо Бонев – Изпълнителен 

директор на ОСК „Черно море“ с рег. № С20000170ВН/04.12.2020 г., 

относно искане за промяна в системата за материално стимулиране на 

спортните клубове на територията на Община Варна за 2021 г.  

 

Георги Арнаудов „Единственото, което мога да кажа, че съм 

съгласен с федерации, които не са ../н.р./.. на първенствата да 

представят резултатите от 2019 г., а тези, които са с изпълнен 

календар държавен да им се признаят за 2020 г.“ 

 

Огнян Къчев „Имаше предложение в обосновката на Георги 

Арнаудов от Община Варна от Дирекция „Спорт“, че някой от 

клубовете, които са участвали и са успели да участват, независимо от 

рестрикциите на Ковид - 19 през 2020 г. и имат по-добри показатели, 

понеже са участвали в състезания. Давам пример клуба по гимнастика на 

Тодор Тодоров, който участва на европейско първенство. Не че имам 

някакъв пресантиман, просто за пример само. Колеги, нека да зачетем 

тези, които са имали възможност да участват през 2020 г. - да не ги 

лишаваме от възможността да си покажат по-добрите резултати 

спрямо 2019 г. Така че, това което е меродавно за всички еднакво като 

ниво, като аршин да се изразя грубо, за 2019 г., нека да се вземе под 

внимание и аз съм „за“, но тези които са успели да участват и са 

завършили първенства и си имат класиране, регистрирано в държавните 

първенства и федерации - нека да се зачете на тези клубове, които са 

участвали през 2020 г., тяхното по-добро класиране. Това е моето 

предложение, което по същество не изменя предложението на Бончо 

Бонев, а напротив  го допълва и става по-обективно. Благодаря.“ 

 

Николай Капитанов „Доколкото 2020 г. беше особена година и 

голяма част от клубовете не успяха да се представят, въобще да вършат 

активно своята дейност. В същото време г-н Къчев е прав, че някои от 

тях въпреки всичко са успели да  се развият. На мен предложението ми е - 

да бъде предоставена възможност да изберат коя година искат да 

ползват за база за финансирането през 2021 г. Благодаря.“  



 

Георги Арнаудов „Това е един проблем, тъй като срокът за 

кандидатства е 31 Януари. Той изтича след пет дена, а реално 

погледнато вече доста от клубовете са си пуснали исканията за 

финансово подпомагане, тъй като им изтича срока. По Наредба те  

всичките клубове са си дали резултатите от 2020 г., де-факто се оказва, 

че ако Вие вземете такова решение, ние не знаем реално погледнато, те 

какво са преценили. Или комисията, която ще бъде с заповед на кмета ще 

прецени реално погледнато, в зависимост от това какви точки има 2020 

г. и 2019 г. – ще се вземе по-доброто? Така ли да разбирам? 

 

Генадий Атанасов „Те така или иначе миналата година са си 

кандидатствали  с резултатите си за 2019 г. Така че, тези резултати 

Вие ги имате предполагам някъде в архив. Следователно, ако тези 

клубове, които в момента кандидатстват въз основа на резултатите си 

през 2020 г., вие ще получите и техните за миналата година. По този 

начин самата комисия въз основа на по-добрия резултат, може да 

направи извод и да даде съответно повечето по-големия сбор от точки на 

съответния клуб.“ 

 

Георги Арнаудов „То е така, но реално погледнато се получава 

../н.р./., но има федерации, които не са завършили. При тях, те нямат 

право на избор. Реално погледнато ще се вземе резултатът само от 

предходната година 2019 г., тъй като те не могат да ни предоставят за 

2020 г.   

 

Председателят на комисията подложи на гласуване даването на 

положително становище по предложението на г-н Бончо Бонев с 

допълнение - комисията, разглеждаща молбите на клубове, да прецени и 

зачете по-добрия резултат за съответният клуб из между 2019 г. и 2020 г. 

Препраща към Дирекция „Спорт“ към Община Варна за предприемане на 

необходимите действия по горецитираното предложението. 

 

След проведени дебати по предложението резултатът от 

гласуването e: за - 14; против - 0; въздържали се - 0, предложението се 

приема. 

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА 

Разни 

2.1. Разглеждане на предложение от Николай Капитанов – общински 

съветник от групата на „Демократична България“ - Варна в Общински 



съвет – Варна, относно възможността за изграждане на безплатен 

атракцион Adventure Hub. 

 

Николай Капитанов разясни на членовете на Комисията 

предложението и отговори на въпросите към него. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване даване на 

положително становище и възлага на общинската администрация в седем 

дневен срок да влезе във връзка с „Уолтопия“ АД и да събере 

необходимата информация. Препраща към Дирекция „Спорт“ на Община 

Варна за предприемане на необходимите действия по горепосоченото 

предложението. 

 

След проведени разяснения по предложението резултатът от 

гласуването е : за - 14; против - 0; въздържали се - 0, предложението се 

приема. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

Край на заседанието:11.50 ч. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „МДС“:                                                         

_______П_________                                                    ______П__________ 

/Генадий АТАНАСОВ/                                            /Диана АТАНАСОВА/ 


