
ПРОТОКОЛ 

 

№ 7 

 

Днес 30.08.2021 г. от 11.00 ч. се проведе заседание на ПК „Младежки 

дейности и спорт“. 

 

На заседанието присъстваха: 

Генадий Христов Атанасов – председател на комисията  

1. Адиле Сабриева Кямил 

2. Антоанета Цветкова 

    3. Георги Иванов Георгиев 

4. Деян Костадинов Пейчев 

5. Емил Николов Бояджийски 

6. Мартин Светлозаров Байчев 

7. Николай Тодоров Евтимов 

8. Петко Кирилов Петков 

9. Руслан Владков Влаев 

10. Христо Бойчев Боев 

 

От заседанието отсъстваха: Велин Велинов Стоянов, Йордан 

Александров Павлов и Огнян Василев Къчев.  

 

Присъстваха още: Георги Арнаудов – Гл. експерт "Спортни клубове" 

към Дирекция „Спорт“, Венцислав Младенов  – Директор на ОП "СПОРТ-

ВАРНА", Деяна Стефанова – Адвокат довереник към Общински съвет – 

Варна, Бранимир Балачев – Председател на ПК „Финанси и бюджет“, 

Мартин Златев – Общински съветник към Общински съвет – Варна и 

Венцислав Сивов – Общински съветник към Общински съвет – Варна.  

 

Заседанието откри председателя на комисията г-н Генадий Атанасов. 

По дневния ред бяха предложени следните промени: 

- Генадий Атанасов предложи за включване на т.2.1. в т. Разни, 

относно отчет на ПК „Младежки дейности и спорт“ за първото 

шестмесечие от 2021 г., с информативен характер. 

- Николай Евтимов предложи за включване на т.2.2. в т. Разни, 

относно проектиране и устройство на плувен комплекс в район 

„Аспарухово“. 

 

Председателят на ПК „Младежки дейности и спорт“ подложи на 

гласуване дневния ред с така направените допълнения към него, а именно 

 

ДНЕВЕН РЕД 

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/dejan-kostadinov-pejchev/
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-todorov-evtimov/
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/velin-velinov-stojanov/
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/jordan-aleksandrov-pavlov/
https://varnacouncil.bg/statut-i-pravomoshtiya/struktura/obshtinski-savetnici-mandat-2019-2023/ognjan-vasilev-kachev/


 

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

РД21015263ВН/23.07.2021 г., относно Статут за присъждане на 

награда „Юнакъ“ за постижения в областта на спорта. 

2. Разни. 

2.1. Представяне на отчет от г-н Генадий Атанасов – председател на 

ПК „Младежки дейности и спорт“ с информативен характер, относно  

дейността на комисията за първото шестмесечие от 2021 г. 

2.2. Разглеждане на предложение от г-н Николай Евтимов – Общински 

съветник към Общински съвет – Варна, относно проектиране и 

устройство на плувен комплекс в район „Аспарухово“. 

 

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

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

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

РД21015263ВН/23.07.2021 г., относно Статут за присъждане на награда 

„Юнакъ“ за постижения в областта на спорта. 

 

Генадий АТАНАСОВ направи предложение за изменение в чл.4, ал.1, 

като същата да придобие следния вид: „Решенията за удостояване с 

награда „Юнакъ“ се вземат от комисия от 5 души, определени със 

заповед на кмета в състав: двама представители от ПК „Младежки 

дейности и спорт“, един представител от Обществения съвет по спорт 

и двама представители на Общинската администрация, най-късно от 15 

ноември на текущата година. Председател на комисията е директора на 

дирекция „Спорт“.“ 

 

Христо БОЕВ направи предложение за изменение и предложение за 

допълнение, а именно: 

-  да се измени чл.3, ал.5, като същата да придобие следния вид: 

„При липса на значими постижения награда „Юнакъ“ не се присъжда“.  

- да се допълни думата „и отбори“ към „варненски спортисти, 

треньори и спортни деятели“ в Статута.  

 

След проведени дебати, Председателят на комисията подложи на 

гласуване предложението на Христо Боев за допълнение в Статута с 

думата „и отбори“ към „варненски спортисти, треньори и спортни 

деятели“  

  

 Резултатът от гласуването e: за - 11; против - 0; въздържали се - 

0, предложението се приема.  



 

След проведени дебати, Председателят на комисията подложи на 

гласуване предложението за  изменение в чл.3, ал.5, с което се заменя 

думата „изключителни“ с думата „значими“, и придобива следният вид: 

 „При липса на значими постижения награда „Юнакъ“ не се 

присъжда.“ 

 

Резултатът от гласуването e: за - 10; против - 0; въздържали се - 

1, предложението се приема.  

 

След проведени дебати, Председателят на комисията подложи на 

гласуване предложението за  изменение в чл.4, ал.1, с което се занемя 

„един представител от Общински съвет – Варна“ с  „два представители от 

ПК „Младежки дейности и спорт“ и „трима представители на Общинската 

администрация“  с „двама представители на Общинската администрация“, 

като придобива следният вид: 

„Решенията за удостояване с награда „Юнакъ“ се вземат от комисия 

от 5 души, определени със заповед на кмета в състав: двама 

представители от ПК „Младежки дейности и спорт“, един представител 

от Обществения съвет по спорт и двама представители на Общинската 

администрация, най-късно от 15 ноември на текущата година. Председател 

на комисията е директора на дирекция „Спорт“.“ 

 

Резултатът от гласуването e: за - 8; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема.  

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението 

на  Кмета на Община Варна с рег. № РД21015263ВН/23.07.2021 г., относно 

Статут за присъждане на награда „Юнакъ“ за постижения в областта на 

спорта, ведно с направените промени.  

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 17, ал. 1, т.10 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

Общински съвет – Варна приема:  

Утвърждава и приема предложението на Кмета на Община Варна 

„Статут за присъждане на награда „Юнакъ“ за постижения в областта на 

спорта“, която да се връчва на заслужели варненски спортисти и отбори, 

треньори и спортни деятели, които допринасят за издигането престижа на 

град Варна и България.“ 

 

Резултатът от гласуването e: за - 10; против - 0; въздържали се - 

1, предложението се приема. 



 

ВТОРА ТОЧКА 

 

2.1. Представяне на отчет с информативен характер от г-н Генадий 

Атанасов – председател на ПК „Младежки дейности и спорт“, относно  

дейността на комисията за първото шестмесечие на 2021 г. 

Генадий Атанасов представи на вниманието на членовете кратък 

отчет за постъпилите и обработените преписки от комисията.  

 

2.2. Разглеждане на предложение от г-н Николай Евтимов – Общински 

съветник към Общински съвет – Варна, относно проектиране и устройство 

на плувен комплекс в район „Аспарухово“. 

След проведени дебати, Председателят на комисията подложи на 

гласуване следното решение: 

 

  „ПК „Младежки дейности и спорт“ възлага на администрацията на 

Община Варна да даде отчет по отношение на извършеното по проекта за 

закрит плувен басейн до момента и възможности за изграждане на 

съоръжението на територията на район „Аспарухово.“ 

 

Резултатът от гласуването е: за - 11 против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

Край на заседанието:12.10 ч. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „МДС“:                                                         

_____П_________                                                    _____П_______ 

/Генадий АТАНАСОВ/                                            /Диана АТАНАСОВА/ 


