
ПРОТОКОЛ 

 

№ 8 

 

Днес 18.02.2022 г. от 10.30 ч. се проведе заседание на ПК „Младежки 

дейности и спорт“ в „Пленарна зала“. 

 

На заседанието присъстваха: 

Генадий Христов Атанасов – председател на комисията  

1. Адиле Сабриева Кямил 

2. Антоанета Цветкова 

3. Велин Велинов Стоянов 

4. Веселин Миленов Вешев 

    5. Георги Иванов Георгиев 

6. Деян Костадинов Пейчев 

7. Емил Николов Бояджийски 

8. Йордан Александров Павлов 

9. Мартин Светлозаров Байчев 

10. Огнян Василев Къчев.  

11. Петко Кирилов Петков 

12. Руслан Владков Влаев 

13. Христо Бойчев Боев 

 

От заседанието отсъстваха: Николай Тодоров Евтимов 

 

Присъстваха още: Росица Николова - адвокат довереник към 

Общински съвет – Варна, Георги Арнаудов - гл. експерт "Спортни 

клубове" към дирекция „Спорт“, Евелина Янчева - директор на СУ „Георги 

Бенковски“ и Тодор Тодоров - треньор в клуб "Интерком груп -

Черноморски юнак".  

 

Заседанието откри председателя на комисията г-н Генадий Атанасов. 

По дневния ред бяха предложени следните промени: 

- Георги Георгиев предложи за включване в дневния ред 

предложение от групата на ПП „Възраждане“ с рег. №РД21025470ВН-

007ВН/15.02.2022 г., относно организиране на фестивал на бойни изкуства 

Варна BUDOSHIN. 

 

Резултатът от гласуването e: за - 13; против - 0; въздържали се - 

1, предложението 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/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/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/nikolaj-todorov-evtimov/


 Мария Димитрова – адвокат на сдружение „Да спасим Дом 

Младост“ предложи да се разгледа казуса със събарянето на „Дом 

Младост“.  

Юлия Стоева – представител на фондация „Гея“ и на сдружение 

„Да спасим Дом Младост“ изложи пред комисията предпоставките за 

социално изключване на деца със затруднена двигателна активност.  

По предложение на Председателя на комисията казусът бе оставен 

за дискусия в края на заседанието.  

 

Председателят на ПК „Младежки дейности и спорт“ подложи на 

гласуване дневния ред следният 

 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Разглеждане на писмо от Генадий Атанасов – Председател на ПК 

„Младежки дейности и спорт“ с рег. № Д20000395ВН-027ВН/14.02.2022 г., 

относно писмо от г-жа Евелина Янчева – Директор на СУ „Георги 

Бенковски“, касаещо подновяване на договор за наем на зала по спортна 

гимнастика.  

2. Разглеждане на  предложение от групата на ПП „Възраждане“ с рег. 

№ РД22001135ВН/20.01.2022 г., относно подкрепа на спортната 

общественост на Варна чрез присъствие на общински съветник от ПК 

„Младежки дейности и спорт“ на събития от Спортния календар на Варна, 

както и всички и всички други спортни събития, за които организаторите 

информират комисията и отправят покана.  

3. Разглеждане на писмо от г-жа Мариета Маркова – Председател на 

ФК „Възраждане“ с рег. № РД21017279ВН/23.08.2021 г. и писмо от г-н 

Петко Бойновски – Директор на дирекция „Общинска собственост, 

икономика и стопански дейности“ с рег. № РД21017279ВН-

003ВН/02.11.2021 г., относно  реконструиране на спортна площадка и 

предоставянето й за безвъзмездно ползване на ФК „Възраждане“. 

4. Разглеждане на писмо от г-н Димитър Митов – Представител на 

детски футболен клуб „ОДЕСОС“ с рег. № РД21017351ВН/23.08.2021 г. и 

писмо от г-н Петко Бойновски – Директор на дирекция „Общинска 

собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № РД21017351ВН-

004ВН/02.11.2021 г., относно изграждане на футболен терен на 

пространството пред бл. 63 и бл. 64, ж.к. „Възраждане“. 

5. Разни. 

5.1. Разглеждане на предложение от групата на ПП „Възраждане“ с 

рег. №РД21025470ВН-007ВН/15.02.2022 г., относно организиране на 

фестивал на бойни изкуства Варна BUDOSHIN. 

 

Резултати от гласуването: за - 14; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 



 

ПЪРВА ТОЧКА 

Разглеждане на писмо от Генадий Атанасов – Председател на ПК 

„Младежки дейности и спорт“ с рег. № Д20000395ВН-027ВН/14.02.2022 г., 

относно писмо от г-жа Евелина Янчева – Директор на СУ „Георги 

Бенковски“, касаещо подновяване на договор за наем на зала по спортна 

гимнастика.  

 

 Евелина Янчева изложи пред комисията необходимостта от 

отпускане на финансови средства на училището за наем на зала по 

спортна гимнастика с липсата на подходяща сграда, в която да се 

провежда учебно-тренировъчния процес на учениците трениращи 

спортна гимнастика от мъжкия профил към ГСК „Интерком груп – 

Черноморски юнак. 

 

 Генадий Атанасов: „Общо взето тук проблемите ги разделям на 

два. Единият е в краткосрочен план, другият в дългосрочен план.  

В момента съм се подготвил с проект за решение на проблема, 

който е в краткосрочен план, а именно да не оставим без зала 

спортистите от спортно училище и въпросния клуб „Юнак“. Другият 

проблем, в по дългосрочен план, свързан кардинално с този казус, мисля, че 

започва решаването си от избор на наш представител във въпросното 

търговско дружество, към когото, съответно, ние да поставим 

задачите, и въпросите си, и да вървим към някакво решение на въпроса за 

въпросната база. Дали ще се взема някакъв компромисен вариант като 

решение – да не се заплаща наем, тъй като Община Варна е акционер във 

въпросното търговско дружество, или ще се търси друга зала, това 

мисля да го оставим и лично аз поемам ангажимента за последващ етап. 

Като на първо място, на първа сесия, смятам, че трябва да си изберем 

представител на Общински съвет във въпросното търговско 

дружество“. 

     

След направени дебати, Председателят на комисията подложи на 

гласуване следното решение: 

„Дава положително становище на писмо от Генадий Атанасов – 

Председател на ПК „Младежки дейности и спорт“ с рег. № Д20000395ВН-

027ВН/14.02.2022 г., относно писмо от г-жа Евелина Янчева – Директор на 

СУ „Георги Бенковски“, касаещо подновяване на договор за наем на зала 

по спортна гимнастика.  

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

решение.“ 

 



Резултатът от гласуването e: за - 13; против - 0; въздържали се - 

0, предложението се приема.  

 

ВТОРА ТОЧКА 

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

РД22001135ВН/20.01.2022 г., относно подкрепа на спортната 

общественост на Варна чрез присъствие на общински съветник от ПК 

„Младежки дейности и спорт“ на събития от Спортния календар на Варна, 

както и всички и всички други спортни събития, за които организаторите 

информират комисията и отправят покана.  

 

След направени дебати, Председателят на комисията подложи на 

гласуване следното решение: 

„Всяка седмица да бъде изпращано до съветниците от ПК „Младежки 

дейности и спорт“ електронно писмо със спортния график за конкретната 

седмица – за събития от спортния календар, както и за други спортни 

събития, организиране от варненски спортни клубове, информирали за 

това Община Варна“. 

 

Резултатът от гласуването е: за – 13; против – 0; въздържали се – 

0, предложението се приема. 

 

ТРЕТА и ЧЕТВЪРТА  

ТОЧКА 

3. Разглеждане на писмо от г-жа Мариета Маркова – Председател на 

ФК „Възраждане“ с рег. № РД21017279ВН/23.08.2021 г. и писмо от г-н 

Петко Бойновски – Директор на дирекция „Общинска собственост, 

икономика и стопански дейности“ с рег. № РД21017279ВН-

003ВН/02.11.2021 г., относно  реконструиране на спортна площадка и 

предоставянето й за безвъзмездно ползване на ФК „Възраждане“. 

 

4. Разглеждане на писмо от г-н Димитър Митов – Представител на 

детски футболен клуб „ОДЕСОС“ с рег. № РД21017351ВН/23.08.2021 г. и 

писмо от г-н Петко Бойновски – Директор на дирекция „Общинска 

собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № РД21017351ВН-

004ВН/02.11.2021 г., относно изграждане на футболен терен на 

пространството пред бл. 63 и бл. 64, ж.к. „Възраждане“. 

  

Огнян Къчев изрази искане за представяне на инвестиционно 

намерение - конкретни проекти за реконструкция, по кой начин, и как 

предлагат вносителите да се направи реконструирането и изграждането 

на спортни площадки върху общинските терени.  

 



След направени дебати, Председателя на комисията предложи Трета 

точка и Четвърта точка да бъдат отложени за следващо заседание на ПК 

„Младежки дейности и спорт“.   

 

Резултатът от гласуването е: за – 13; против – 0; въздържали се – 

0, предложението се приема. 

ПЕТА ТОЧКА 

Разни. 

5.1. Разглеждане на предложение от групата на ПП „Възраждане“ с 

рег. №РД21025470ВН-007ВН/15.02.2022 г., относно организиране на 

фестивал на бойни изкуства Варна BUDOSHIN. 

 

Георги Георгиев направи кратка презентация върху настоящото 

предложение.  

 

След направени дебати, Председателят на комисията подложи на 

гласуване следното решение: 

„Дава положително становище на писмо от групата на ПП 

„Възраждане“ с рег. №РД21025470ВН-007ВН/15.02.2022 г., относно 

организиране на фестивал на бойни изкуства Варна BUDOSHIN. 

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

решение, с условието да бъде изготвена и представена икономическа 

обосновка и нужната количествена стойностна сметка.“ 

 

Резултатът от гласуването е: за - 13; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

Във връзка с поставеното от представителите на сдружение „Да 

спасим Дом Младост“ усложнение от липсата на база, която да покрива 

специфичните нужди на деца със затруднена двигателна активност, 

членовете на комисията отправиха искане към тях за писмени насоки, 

които да описват конкретните изисквания водещи до благоприятстване 

на рехабилитационния процес.  

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

Край на заседанието:12.45 ч. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „МДС“:                                                         

______П_______                                                          _____П______ 

/Генадий АТАНАСОВ/                                             /Диана АТАНАСОВА/ 


