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ПРОТОКОЛ 

№ 5 
 

Днес 16.12.2022 г. от 14:00 часа в Пленарна зала се проведе заседание на 

ВрК “Правна комисия”. 
 

На заседанието присъстваха следните общински съветници:  

Христо Боев – председател на ВрК “Правна комисия”; 

Генадий Атанасов; 

Мария Димитрова; 

Петко Петков; 

Рюян Ризов; 

Станислав Иванов; 

Тодор Балабанов; 

Христо Атанасов; 

Юлияна Боева. 
 

Отсъстваха: Венцислав Сивов; 

   Милена Димова; 

   Николай Почеканов; 

   Стоян Петков. 
 

На заседанието присъстваха още: Деяна Стефанова – адвокат – 

довереник на Общински съвет, Кристиан Димитров – директор на дирекция 

„Спорт“. 
 

Заседанието откри Председателят на ВрК “Правна комисия”, като 

предложи в т. 3 да се включи допълнителна т. 3.2., а именно: 

 Писмо от Генадий Атанасов – председател на ПК „Младежки дейност и 

спорт“ с рег. № РД21021301ВН-003ВН/14.12.2022 г.   
 

 Председателя на ВрК “Правна комисия” подложи на гласуване дневния 

ред с така направеното предложение за допълнение, а именно:  

 

ДНЕВЕН РЕД 
 

1.  Разглеждане на предложение от Тодор Балабанов – председател на 

Общински съвет – Варна с рег. № ОС 22000780ВН/04.11.2022г., относно 

изменение на Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на 

членове на органите за управление и контрол на публичните предприятия на 

община Варна. 

2. Разглеждане на предложение от Христо Атанасов – общински съветник с 

рег. № ОС22000758ВН/27.10.2022г., относно допълнение на Наредба за 

условията и реда за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 

1 от Закон за устройство на територията.  

3. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на Община Варна с 

рег. № РД21021301ВН/15.10.2021 г., относно изменения и допълнения в Наредба 
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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”. 

3.1. Писмо от Кристиян Димитров – директор на дирекция „Спорт“ с рег. № 

РД21021301ВН-001ВН/15.11.2021 г. 

3.2. Писмо от Генадий Атанасов – председател на ПК „Младежки дейност и 

спорт“ с рег. № РД21021301ВН-003ВН/14.12.2022г.  

4.  Разни. 
 

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

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 
 

 Предложение от Тодор Балабанов – председател на Общински съвет – 

Варна с рег. № ОС 22000780ВН/04.11.2022г., относно изменение на Наредба за 

условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите за 

управление и контрол на публичните предприятия на община Варна. 

 

Председателят на Комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение: 

ВрК “Правна комисия” дава положително становище относно 

законосъобразността касаеща постъпилото предложение от Тодор Балабанов – 

председател на Общински съвет – Варна с рег. № ОС 22000780ВН/04.11.2022г., 

относно изменение на Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за 

избор на членове на органите за управление и контрол на публичните 

предприятия на община Варна. 
 

 Резултати от гласуването: за - 8; против - 0; въздържали се - 0; 

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 
 

  Предложение от Христо Атанасов – общински съветник с рег. № 

ОС22000758ВН/27.10.2022г., относно допълнение на Наредба за условията и 

реда за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от Закон за 

устройство на територията. 
 

Председателят на Комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение: 

  ВрК “Правна комисия” дава положително становище относно  

законосъобразността касаеща направеното предложение от Христо Атанасов – 

общински съветник с рег. № ОС22000758ВН/27.10.2022г., относно допълнение 

на Наредба за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти по смисъла 

на чл. 56, ал. 1 от Закон за устройство на територията.  
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 Резултати от гласуването: за - 9; против - 0; въздържали се - 0; 

предложението се приема. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 
 

Предложение от Иван Портних – кмет 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”. 

 Писмо от Кристиян Димитров – директор на дирекция „Спорт“ с рег. № 

РД21021301ВН-001ВН/15.11.2021 г. 

 Писмо от Генадий Атанасов – председател на ПК „Младежки дейност и 

спорт“ с рег. № РД21021301ВН-003ВН/14.12.2022г.  

 

Председателят на Комисията подложи на гласуване първия проект за 

решение: 

ВрК “Правна комисия” дава положително становище относно  

законосъобразността на постъпилото предложение от Иван Портних – кмет на 

Община Варна с рег. № РД21021301ВН/15.10.2021 г., касаещо изменения и 

допълнения в Наредба за финансово подпомагане на спортни клубове в едно с 

направените изменения обективирани в решение № 1 на ПК „Младежки дейност 

и спорт“ от заседание проведено 09.12.2022г. 
  

Резултати от гласуването: за - 9; против - 0; въздържали се - 0; 

предложението се приема. 
 

Председателят на Комисията подложи на гласуване втория проект за 

решение: 

ВрК “Правна комисия” дава положително становище относно   

законосъобразността на постъпилото предложение от Иван Портних – кмет на 

Община Варна с рег. № РД21021301ВН/15.10.2021 г., касаещо изменения и 

допълнения В Инструкция за материално стимулиране на варненски спортисти, 

треньори и длъжностни лица в едно с направените изменения обективирани в 

решение № 2 на ПК „Младежки дейност и спорт“ от заседание проведено 

09.12.2022 г.  
  

Резултати от гласуването: за - 8; против - 0; въздържали се - 0; 

предложението се приема. 
 

Председателят на Комисията подложи на гласуване третия проект за 

решение: 

ВрК “Правна комисия” дава положително становище относно  

законосъобразността на постъпилото предложение от Иван Портних – кмет на 

Община Варна с рег. № РД21021301ВН/15.10.2021 г., касаещо изменения и 
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допълнения в Наредба за финансово подпомагане на проявите по програма 

„Спорт” и програма „Социален туризъм” в едно с направените изменения 

обективирани в решение № 3 на ПК „Младежки дейност и спорт“ от заседание 

проведено 09.12.2022г.  

    

 Резултати от гласуването: за - 8; против - 0; въздържали се - 0; 

предложението се приема. 
 

 
 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

Председателят на Комисията. 
  

 
 

 

Край на заседанието: 14:40 часа 
 

  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ВрК „ПРАВНА КОМИСИЯ“:                                                         

       

 

________________                                                     ____________________ 

  /Христо БОЕВ/                                                           /Мария ДОМУСЧИЕВА/  
 


