
ПРОТОКОЛ 

 

№ 5 

 

Днес 19.02.2021 г. от 13.00 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. Николай Антонов Капитанов 

8. Николай Тодоров Евтимов 

9. Огнян Василев Къчев 

10. Петко Кирилов Петков 

11. Руслан Владков Влаев 

12. Христо Бойчев Боев 

 

В заседанието не се включи: Мартин Светлозаров Байчев 

  

Включиха се още: Деяна Стефанова – Адвокат довереник към 

Общински съвет – Варна, Кристиан Димитров – Директор на 

дирекция "Спорт" на Община Варна, Лилия Христова  – Директор на 

дирекция "Образование и младежки дейности" на Община Варна и 

Светлана Коева – Директор на дирекция "Спорт" към Дирекция 

„Превенции“ на Община Варна. 

 

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. № 

РД21003045ВН/15.02.2021 г., относно обсъждане и приемане на 

проектобюджета на Община Варна за 2021 г., в частта касаеща Програма 

за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора 2021 г., 

Програма „Младежки дейности“ 2021 г., Програма „Спорт“ 2021 г. и 

Програма „Спортно-туристическа дейност“ 2021 г. 

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/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/
https://varnacouncil.bg/statut-i-pravomoshtiya/struktura/obshtinski-savetnici-mandat-2019-2023/martin-svetlozarov-bajchev/
https://www.varna.bg/bg/125


2. Разглеждане на писма от Управителя на „Калртон инвест ЕООД“ с 

рег. №РД20020417ВН/26.10.2020 г., от Управителя на „Смарт Хоум Сис“ 

ООД с рег. №РД20023112ВН/01.12.2020 г., от Ръководителя на РТВЦ - 

Варна с рег. №ОС20000616ВН-004ВН/21.01.2021 г., от Управителя на 

„Клиър Сенс“ ЕООД с рег. №РД21002300ВН/02.02.2021 г., относно 

медийно отразяване на Община Варна през 2021 г. 

3. Разглеждане на молба от Симеон Христов – Председател на УС 

„МФК Спартак“ - Варна с рег. №РД20020736ВН/29.10.2020 г., относно 

осигуряване на финансови средства за участие в „Шампионска лига по 

плажен футбол 2021 г. – Назаре, Португалия.  

4. Разглеждане на писмо от Георги Динков – Председател на ФК 

„Тополи 2010“ с рег. №ЗК20001975ВН-001ВН/09.11.2020 г., относно молба 

за осигуряване на финансова подкрепа на футболния клуб. 

5. Разглеждане на писмо от Кристиян Димитров – Директор на 

дирекция „Спорт“ с рег. №С20000183ВН/14.12.2020 г., относно писмо от 

Миглена Кръстева – Председател на сдружение „Арт Рейсинг“, във връзка 

финансова подкрепа от Община Варна  за следващия състезателен сезон.  

6. Разглеждане на писмо от Георги Ганчев – Президент на БК „Черно 

море-Тича“ с рег. №РД21001657ВН/26.01.2021 г., относно искане за 

осигуряване на финансови средства за нуждите на отборите. 

7. Разни. 

7.1. Разглеждане на писмо от Лилия Христова – Директор на дирекция 

„Образование и младежки дейности“ с рег. №ОМД20001619ВН-

001ВН/19.02.2021 г., относно излъчване в предаване за образование 

„Отличен 6“ в ефира на Радио Варна. 

 

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

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

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

РД21003045ВН/15.02.2021 г., относно обсъждане и приемане на 

проектобюджета на Община Варна за 2021 г., в частта касаеща Програма 

за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора 2021 г., 

Програма „Младежки дейности“ 2021 г., Програма „Спорт“ 2021 г. и 

Програма „Спортно-туристическа дейност“ 2021 г. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване даване на 

положително становище на проектобюджета на Община Варна за 2021 г., в 

частта касаеща Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и 

млади хора 2021 г., Програма „Младежки дейности“ 2021 г., Програма 

„Спорт“ 2021 г. и Програма „Спортно-туристическа дейност“ 2021 г. 



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

решение. 

 

След проведени разяснения по предложението резултатът от 

гласуването e: за - 10; против - 1; въздържали се - 2, предложението се 

приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

Разглеждане на писма от Управителя на „Калртон инвест ЕООД“ с рег. 

№РД20020417ВН/26.10.2020 г., от Управителя на „Смарт Хоум Сис“ ООД 

с рег. №РД20023112ВН/01.12.2020 г., от Ръководителя на РТВЦ - Варна с 

рег. №ОС20000616ВН-004ВН/21.01.2021 г., от Управителя на „Клиър 

Сенс“ ЕООД с рег. №РД21002300ВН/02.02.2021 г., относно медийно 

отразяване на Община Варна през 2021 г. 

 

Николай Капитанов направи предложение за поединично гласуване на 

предложенията в точка „Втора“.  

 

Резултатът от гласуването е: за - 6; против - 4; въздържали се - 2, 

предложението се не приема. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване даване 

положително становище на горецитираните предложения и препращане 

към ПК „Финанси и бюджет“ за вземане на окончателно решение. 

 

 След проведени дебати резултатът от гласуването е: за - 5; 

против - 2; въздържали се - 4, предложението се не приема. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

Разглеждане на молба от Симеон Христов – Председател на УС „МФК 

Спартак“ - Варна с рег. №РД20020736ВН/29.10.2020 г., относно 

осигуряване на финансови средства за участие в „Шампионска лига по 

плажен футбол 2021 г. – Назаре, Португалия.  

 

Председателят на комисията подложи на гласуване даване 

положително становище и препращане към ПК „Финанси и бюджет“ за 

вземане на окончателно решение. 

  

След проведени разяснения резултатът от гласуването е: за - 13; 

против - 0; въздържали се - 0, предложението се приема. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 



Разглеждане на писмо от Георги Динков – Председател на ФК 

„Тополи 2010“ с рег. №ЗК20001975ВН-001ВН/09.11.2020 г., относно молба 

за осигуряване на финансова подкрепа на футболния клуб. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване даване 

положително становище и препращане към ПК „Финанси и бюджет“ за 

вземане на окончателно решение. 

  

След проведени разисквания резултатът от гласуването е: за - 12; 

против - 0; въздържали се - 0, предложението се приема. 

 

ПЕТА ТОЧКА 

Разглеждане на писмо от Кристиян Димитров – Директор на дирекция 

„Спорт“ с рег. №С20000183ВН/14.12.2020 г., относно писмо от Миглена 

Кръстева – Председател на сдружение „Арт Рейсинг“, във връзка 

финансова подкрепа от Община Варна за следващия състезателен сезон.  

 

Председателят на комисията подложи на гласуване даване 

положително становище и препращане към ПК „Финанси и бюджет“ за 

вземане на окончателно решение. 

  

След проведени разисквания резултатът от гласуването е: за - 12; 

против - 0; въздържали се - 0, предложението се приема. 

 

ШЕСТА ТОЧКА 

Разглеждане на писмо от Георги Ганчев – Президент на БК „Черно 

море-Тича“ с рег. №РД21001657ВН/26.01.2021 г., относно искане за 

осигуряване на финансови средства за нуждите на отборите. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване даване 

положително становище и препращане към ПК „Финанси и бюджет“ за 

вземане на окончателно решение. 

  

След проведени разисквания резултатът от гласуването е: за - 9; 

против - 0; въздържали се - 3, предложението се приема. 

 

СЕДМА ТОЧКА 

Разни. 

7.1. Разглеждане на писмо от Лилия Христова – Директор на дирекция 

„Образование и  младежки дейности“ с рег. №ОМД20001619ВН-

001ВН/19.02.2021 г., относно излъчване в предаване за образование 

„Отличен 6“ в ефира на Радио Варна. 



Председателят на комисията подложи на гласуване даване 

положително становище и препращане към ПК „Финанси и бюджет“ за 

вземане на окончателно решение. 

  

След проведени разисквания резултатът от гласуването е: за - 11; 

против - 0; въздържали се - 1, предложението се приема. 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

Край на заседанието:14.30 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „МДС“:                                                         

_______П_________                                                    ______П__________ 

/Генадий АТАНАСОВ/                                            /Диана АТАНАСОВА/ 


