ПРИЛОЖЕНИЕ 24

ПРОГРАМА
МЕЖДУНАРОДНИ И МЕСТНИ КУЛТУРНИ ПРОЯВИ ЗА 2020 г.
НАИМЕНОВАНИЕ
1. Национални и градски празници

Бюджет2020
566 000

Богоявление и 172 г. от рождението на Христо Ботев; 147 г. от гибелта на Васил Левски; 3 март; 144 г. от
Априлското въстание; 120 г. от смъртта на Кап. Петко войвода; 155 г. от първата литургия на български в
храма "Св.Арх.Михаил"; 75 г. от края на Втората световна война; 165 г. от първата българска Община
Варна; 170 г. от рождението на Вазов и 100 г. на паметника му във Варна; 160 г. от освещаването на
първото българско училище във Варна; 140 г. от полагането на първия камък за бъдещия храм "Успение
Богородично"; 135 г. от Съединението; 145 г. от рождението на Добри Христов; Общоградски фолклорен
преглед на танцовото изкуство; 2 юни -Ден на Христо Ботев (144 г. от героичната му смърт) и на
падналите за свободата на Отечеството; 142 г. от Освобождението на Варна от османско иго; 183 г. от
рождението на Васил Левски; 6 септември - Съединението но България; Ден на Независимостта; Ден на
народните будители; Вапцарови празници "Със словото на поета", Ден на музиката и др.

75 000

Градски празници на Община Варна /исторически и възрожденски възстановки/ и празници на районите
Одесос, Младост, Владиславово, Аспарухово, Приморски и кметства Звездица, Константиново, Каменар,
Казашко, Тополи

60 000

Награди Варна
Ден на моряка
Алея на книгата
Свети Лука - Ден на художника
Почетни звания и отличия
24-ти Май - Ден на славянската писменост
Дни на руската култура
Свето Успение Богородично - ден на Варна
Дни на България - от Съединението до Независимостта
Запалване на градската и коледна елха и концерт
Новогодишен концерт
Пролетен и есенен салони на изкуствата
Най-дългата вечеря на плажа - Аспарухово
Обшоградс1<и фолклорен празник "Великденска плетеница"
Коледен фолклорен преглед "Дряновица"
Сцена "Раковина"
Празници на етническите диаспори
Мюкдународен експертен форум "Управлението на библиотеките в големите градове"
Юбилейни чествания и годишнини на дейци на културата и творчески състави
Споразумение за сътрудничество с Варненска и Великопреславска митрополия с бенефициент
Фондация "Човек на фокус" § 45-00 "Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопанска цел"
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Бюджет 2020

11. Международни фестивали

830 000

Международен музикален фестивал (в това число§ 42-19 Други текущи трансфери за домакинства - 68
000 лв.)
Постановки с участието на ТМПЦ в Международен музикален фестивал по§ 61-02 Предоставени
трансфеои (-)

520 000
80 000

Международна лятна академия (в т.ч. § 42-19 Др. текущи трансфери за домакинства - 3 700 лв.)

45 000

Проект Festivallinks по Програма "Творческа Европа" на ЕС

30 000

Международен майски хоров конкурс и национални хорови празници - 39-то издание;
Национален фестивал на детските и младежки хорове (в т.ч. § 42-19 Други текущи трансфери за
домакинства - 40 000 лв.)
Международен фолклорен фестивал (в т.ч. § 42-19 Др.текущи трансфери за домакинства
лв.)

3-ти

- 39 000

111. Събития и проекти организирани-съорганизирани от община Варна -§ 02, § 05, § 1 О, § 42
IV.Културна програма в туристическите комплекси

80 000
75 000
150 000
30 000

V.Общински фонд "Култура" в изпълнение на чл.36 от Закона за закрила и развитие на културата целево субсидиране по§ 42, § 43, § 45
VI. Естетизация на градската среда

1 000 000
308 800

"Програма за паметниково, художествено-пластично и монументално изграждане на територията на град
Варна за 2020 г." - нови паметници.художествени пластики, паметни плочи, в т. ч. пластика Николай
Коперник и др. -§ 02, § 05, § 10,§ 45, § 52
Ремонт и поддръжка на паметници, паметни плочи и худож.пластики (вкл., Слънчев часовник,
художествена обработка повърхността на пластики в морската градина, жк. Чайка и др.)
Изграждане на нови рекламни конструкции в централен подлез на Варна
Създаване на нови екстериорни форми и общи изложби
Конференция "Съвременното визуално изкуство"
VII. Съвместно финансиране по договори с министерство на културата и Община Варна по§ 61-02
"Предоставени трансфери" д.759 "Други дейности по културата"
ВСИЧКО: д. 759 "Други дейности по културата"

212 800
38 000
33 000
10 000
15 000
210 000
3 094 800

VIII. Субсидии по§ 45-00 "Субсидии и др.текущи трансф.за юридически лица с нестоп.цел" в д.
762 "Субсидии и др.разходи за дейности по религиозното дело" от които:
- субсидия на църковното настоятелство на храм "Св.мчк.Прокопий Варненски" - 215 000 лв. (в т.ч.
120 ОООлв. за вертикална планировка, 95 000 лв. за вътрешни дървени врати, парапети - емпория и др./ ;
- субсидия за Катедрален храм "Св.Успение Богородично" - 70 000 лв. /прех.ост.от 2019г./ Решение
на Общински съвет 1532-5 т.3 т.21 от протокол 37/30.01.2019г., договор - Д19000655ВН от 1О.04.2019г. и
анекс към договора Д19000655ВН_ОО2/22. 11.2019г. / ;
• субсидия за Джамия в кв. Аспарухово· 4 875 лв. /прех.остатък • Решение на Общински съвет 1289-3
т.2 от 28.06.2018г./

289 875

IX. Подпомагане дейността на НЧ"Христо Ботев 1928" за фолклорен ансамбъл "Варна" в
изпълнение на Програма за устойчиво творческо развитие на ансамбъл "Варна" за 2020 г. - субсидии по
§ 45-00 "Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел", д. 738 "Читалища"

100 000

ОБЩО СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМАТА
Page 2

З 484 675

IБюджет20�

НАИМЕНОВАНИЕ

Рекапитулация на средствата по програмата за 2020 г. по дейности и параграфи

§ 02-02
§ 05-00
§ 10 -00
§ 42-19

Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Издръжка
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства

§ 43-01

Субсидии и др текущи трансфери за нефин. предприятия
Субсидии и др.текущи трансфери за юридически лица с нестопанска
цел
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и
дейности

380 000

Придобиване на други ДМА

112 000

§ 45-00
§ 46-00
§ 52-19

580 500
9 300
2 804 800

ВСИЧКО за д.759

§ 61-02

340 000
18 000
1117 000
248 000

Предост.трансфери по договори с МК и за постан. на ТМПЦ

290 000

§ 45-00

д. 762

Субсидии и др.текущи трансфери за юрид.лица с нестоп.цел

28 9 875

§ 45-00

д. 738

Субсидии и др.текущи трансфери за юрид.лица с нестоп.цел

100 000
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