
ПРОТОКОЛ 

 

№ 9 

 

Днес 14.04.2022 г. от 09.30 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. Николай Тодоров Евтимов 

 

От заседанието отсъстваха: Христо Бойчев Боев, Руслан Владков 

Влаев 

 

Присъстваха още: Деяна Стефанова - адвокат довереник към 

Общински съвет – Варна, Лили Христова - директор на дирекция 

„Образование и младежки дейности“, Кристиян Димитров - директор на 

дирекция „Спорт“,  Георги Арнаудов - гл. експерт "Спортни клубове" към 

дирекция „Спорт“, Тодор Тодоров - треньор в клуб "Интерком груп -

Черноморски юнак", Мирослав Марков - представител на ФК 

„Възраждане“, Димитър Митов - представител на ФК „Одесос“, Георги 

Динков - представител на ФК „Тополи 2010“. 

 

Емил БОЯДЖИЙСКИ направи запитване към общинската 

администрация кога ще бъде сформирана на комисията, работеща по 

Наредбата за безвъзмездно и възмездно ползване на спортни обекти и 

съоръжения от клубове.   

 

Председателят на ПК „Младежки дейности и спорт“ подложи на 

гласуване дневния ред следният 

 

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/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/nikolaj-todorov-evtimov/
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/ruslan-vladkov-vlaev/
https://varnacouncil.bg/statut-i-pravomoshtiya/struktura/obshtinski-savetnici-mandat-2019-2023/ruslan-vladkov-vlaev/


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

РД22006857ВН/31.03.2022 г., относно обсъждане и приемане на 

проектобюджета на Община Варна за 2022 г., в частта касаеща Програма 

„Спорт“ 2022 г. /Приложение №25/, Програма „Младежки дейности“ 2022 

г. /Приложение №26/, Програма за превенция на рисковото поведение сред 

деца и млади хора 2022 г. /Приложение №27/ и Програма „Спортно-

туристическа дейност“ 2022 г. /Приложение №28/. 

2. Разглеждане на писмо от г-жа Евелина Янчева – директор на СУ 

„Георги Бенковски“ с рег. № РД22004035ВН/23.02.2022 г., относно 

включване на зала по спортна гимнастика в Планът за интегрирано 

развитие на Община Варна /ПИРО/.  

2.1. Разглеждане на писмо от г-н Тодор Тодоров – председател на ГСК 

„Интерком груп – Черноморски юнак“ с рег. № РД22003891ВН/22.02.2022 

г., относно изграждане на зала по спортна гимнастика – мъжки профил в 

Планът за интегрирано развитие на Община Варна /ПИРО/.  

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/15.10.2021 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. Разглеждане на писмо от г-н Георги Динков – председател на ФК 

„Тополи 2010“ с рег. № РД22002671ВН/08.02.2022 г., относно осигуряване 

на финансова подкрепа. 

6. Разглеждане на писмо от г-н Георги Костов – управител на Смарт 

Хоум Сис ООД с рег. № РД21025672ВН/10.12.2021 г., относно медийно 

партньорство във връзка с отразяването на културни и други значими 

събития на Община Варна през 2022г.  



7. Разглеждане на писмо от г-н Венцислав Гечев – председател на 

женски баскетболен клуб „Черно море – Одесос“ с рег. № 

ОС22000210ВН/09.03.2022 г., относно осигуряване на финансови средства. 

8. Разглеждане на писмо от г-н Тодор Касабов – представител на 

спортен клуб „Младост“ - клон Варна с рег. № РД22001970ВН-

001ВН/24.02.2022 г., относно искане за финансово подпомагане.  

9. Разглеждане на писмо от г-н Стелиан Томов – колоездач с рег. № 

ОС22000209ВН/08.03.2022 г., относно осигуряване на финансово 

подпомагане.  

10. Разглеждане на писмо от г-н Симеон Христов – председател на УС 

МФК „Спартак Варна“ с рег. № РД21022210ВН/28.10.2021 г. и писмо от г-

н Кристиан Димитров – директор на дирекция „Спорт“ с рег. № 

С22000012ВН/10.02.2022 г., относно осигуряване на финансови средства за 

участие в „Шампионска лига по плажен футбол 2022“ – Назаре, 

Португалия.  

11.  Разглеждане на писмо от г-н Георги Ганчев – президент на БК 

„Черно море Тича“ с рег. № РД21024542ВН/26.11.2021 г. и писмо от г-н 

Кристиан Димитров – директор на дирекция „Спорт“ с рег. № 

С22000012ВН/10.02.2022 г., относно осигуряване на финансови средства. 

12. Разни. 

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

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

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

РД22006857ВН/31.03.2022 г., относно обсъждане и приемане на 

проектобюджета на Община Варна за 2022 г., в частта касаеща Програма 

„Спорт“ 2022 г. /Приложение №25/, Програма „Младежки дейности“ 2022 

г. /Приложение №26/, Програма за превенция на рисковото поведение сред 

деца и млади хора 2022 г. /Приложение №27/ и Програма „Спортно-

туристическа дейност“ 2022 г. /Приложение №28/. 

 След направени дебати, Председателят на комисията подложи на 

гласуване следното решение: 

„Дава положително становище на проектобюджета на Община Варна 

за 2022 г., както следва: 



 Програма „Спорт“ 2022 г. /Приложение №25/ в размер на 

1 500 000лв. 

 Програма „Младежки дейности“ 2022 г. /Приложение №26/ в размер 

на 705 995 лв. 

 Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади 

хора 2022 г. /Приложение №27/ в размер на 243 000лв. 

 Програма „Спортно-туристически дейност“ 2022 г. /Приложение 

№28/ в размер на 24 000 лв. 

Препраща своето становище към ПК „Финанси и бюджет” за вземане 

на окончателно решение.“ 

 

Резултати от гласуването: за - 9; против - 2; въздържали се - 2, 

предложението се приема.  

 

ВТОРА ТОЧКА 

2. Разглеждане на писмо от г-жа Евелина Янчева – директор на СУ 

„Георги Бенковски“ с рег. № РД22004035ВН/23.02.2022 г., относно 

включване на зала по спортна гимнастика в Планът за интегрирано 

развитие на Община Варна /ПИРО/.  

2.1. Разглеждане на писмо от г-н Тодор Тодоров – председател на ГСК 

„Интерком груп – Черноморски юнак“ с рег. № РД22003891ВН/22.02.2022 

г., относно изграждане на зала по спортна гимнастика – мъжки профил в 

Планът за интегрирано развитие на Община Варна /ПИРО/.  

 

Председателя на комисията направи предложение за гласуване 

анблок на двете писма, тъй като касаят едно и също решение.  

 

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

предложението се приема. 

 

След направени дебати, Председателят на комисията подложи на 

гласуване следното решение: 

„Дава положително становище на писмо от г-жа Евелина Янчева – 

директор на СУ „Георги Бенковски“ с рег. № РД22004035ВН/23.02.2022 г. 

и писмо от г-н Тодор Тодоров – председател на ГСК „Интерком груп – 

Черноморски юнак“ с рег. № РД22003891ВН/22.02.2022 г., относно 

включване на зала по спортна гимнастика в Плана за интегрирано развитие 

на Община Варна. 

Препраща към ПК „Европейски въпроси и международно 

сътрудничество” за вземане на окончателно решение.“ 

 

 



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

предложението се приема. 

 

ТРЕТА, ЧЕТВЪРТА и ПЕТА 

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/15.10.2021 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. Разглеждане на писмо от г-н Георги Динков – председател на ФК 

„Тополи 2010“ с рег. № РД22002671ВН/08.02.2022 г., относно осигуряване 

на финансова подкрепа. 

Председателя на комисията уточни, че точка Три, Четири и Пет, 

имат сходства помежду си и са с информационен характер в дневния ред.  

След проведени дебати, Председателят на комисията подложи на 

гласуване сформиране на работна група, която да съдейства за намирането 

на решение по горецитираните писма.     

Резултати от гласуването: за – 11; против – 0; въздържали се – 1, 

предложението се приема. 

 

ШЕСТА ТОЧКА 

Разглеждане на писмо от г-н Георги Костов – управител на Смарт 

Хоум Сис ООД с рег. № РД21025672ВН/10.12.2021 г., относно медийно 

партньорство във връзка с отразяването на културни и други значими 

събития на Община Варна през 2022г.  

 

Велин СТОЯНОВ направи предложение точка Шест да отпадне от 

дневния ред на основание, че трябва да се разглежда от ПК „Култура и 

духовно развитие“.    



Председателя на комисията подложи на гласуване предложението за 

отпадане точка Шест от дневния ред.  

 

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

предложението се приема. 

 

СЕДМА, ОСМА, ДЕВЕТА, 

 ДЕСЕТА и ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Председателя на комисията направи предложение за гласуване 

анблок от точка Седем до точка Единадесет, тъй като същите касаят 

едно и също основание.  

 

Резултати от гласуването: за - 10; против - 1; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

Емил БОЯДЖИЙСКИ оспори гласуването, тъй като не е съгласен 

точките да се гласуват анблок.  

 

Председателя на комисията подложи на гласуване повторно 

предложението за анблок от точка Седем до точка Единадесет. 

 

Резултати от гласуването: за - 10; против - 1; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

7. Разглеждане на писмо от г-н Венцислав Гечев – председател на 

женски баскетболен клуб „Черно море – Одесос“ с рег. № 

ОС22000210ВН/09.03.2022 г., относно осигуряване на финансови средства. 

След направени дебати, Председателят на комисията подложи на 

гласуване следното решение: 

„Дава положително становище на писмо от г-н Венцислав Гечев – 

председател на женски баскетболен клуб „Черно море – Одесос“ с рег. № 

ОС22000210ВН/09.03.2022 г., относно осигуряване на финансови средства. 

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

решение.“ 

Резултати от гласуването: за – 5; против – 0; въздържали се – 7, 

предложението не се приема. 

 

 

 

 



8. Разглеждане на писмо от г-н Тодор Касабов – представител на 

спортен клуб „Младост“ - клон Варна с рег. № РД22001970ВН-

001ВН/24.02.2022 г., относно искане за финансово подпомагане.  

След направени дебати, Председателят на комисията подложи на 

гласуване следното решение: 

„Дава положително становище на писмо от г-н Тодор Касабов – 

представител на спортен клуб „Младост“ - клон Варна с рег. № 

РД22001970ВН-001ВН/24.02.2022 г., относно искане за финансово 

подпомагане. 

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

решение.“ 

Резултати от гласуването: за – 5; против – 0; въздържали се – 7, 

предложението не се приема. 

 

9. Разглеждане на писмо от г-н Стелиан Томов – колоездач с рег. № 

ОС22000209ВН/08.03.2022 г., относно осигуряване на финансово 

подпомагане.  

След направени дебати, Председателят на комисията подложи на 

гласуване следното решение: 

„Дава положително становище на писмо от г-н Стелиан Томов – 

колоездач с рег. № ОС22000209ВН/08.03.2022 г., относно осигуряване на 

финансово подпомагане.  

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

решение.“ 

Резултати от гласуването: за – 5; против – 0; въздържали се – 7, 

предложението не се приема. 

 

10. Разглеждане на писмо от г-н Симеон Христов – председател на УС 

МФК „Спартак Варна“ с рег. № РД21022210ВН/28.10.2021 г. и писмо от г-

н Кристиан Димитров – директор на дирекция „Спорт“ с рег. № 

С22000012ВН/10.02.2022 г., относно осигуряване на финансови средства за 

участие в „Шампионска лига по плажен футбол 2022“ – Назаре, 

Португалия.  

След направени дебати, Председателят на комисията подложи на 

гласуване следното решение: 

„Дава положително становище на писмо от г-н Симеон Христов – 

председател на УС МФК „Спартак Варна“ с рег. № 

РД21022210ВН/28.10.2021 г. и писмо от г-н Кристиан Димитров – 



директор на дирекция „Спорт“ с рег. № С22000012ВН/10.02.2022 г., 

относно осигуряване на финансови средства за участие в „Шампионска 

лига по плажен футбол 2022“ – Назаре, Португалия.  

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

решение.“ 

Резултати от гласуването: за – 5; против – 0; въздържали се – 7, 

предложението не се приема. 

 

11.  Разглеждане на писмо от г-н Георги Ганчев – президент на БК 

„Черно море Тича“ с рег. № РД21024542ВН/26.11.2021 г. и писмо от г-н 

Кристиан Димитров – директор на дирекция „Спорт“ с рег. № 

С22000012ВН/10.02.2022 г., относно осигуряване на финансови средства. 

След направени дебати, Председателят на комисията подложи на 

гласуване следното решение: 

„Дава положително становище на писмо г-н Георги Ганчев – 

президент на БК „Черно море Тича“ с рег. № РД21024542ВН/26.11.2021 г. 

и писмо от г-н Кристиан Димитров – директор на дирекция „Спорт“ с рег. 

№ С22000012ВН/10.02.2022 г., относно осигуряване на финансови 

средства. 

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

решение.“ 

Резултати от гласуването: за – 5; против – 0; въздържали се – 7, 

предложението не се приема. 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Разни. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

Край на заседанието:12.15 ч. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „МДС“:                                                         

________П____________                                              ______П____________ 

/Генадий АТАНАСОВ/                                             /Диана АТАНАСОВА/ 


