
ПРИЛОЖЕНИЕ 24 

ПРОГРАМА 

МЕЖДУНАРОДНИ И МЕСТНИ КУЛТУРНИ ПРОЯВИ ЗА 2021 г. 

в т.ч. ПРОГРАМА ЗА ПАМЕТНИКОВО, ХУДОЖЕСТВЕНО-ПЛАСТИЧНО И МОНУМЕНТАПНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ГРАД ВАРНА ЗА 2021 г. И ПРОГРАМА ЗА УСТОЙЧИВО ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ "ВАРНА" ЗА 

2021 г. 

НАИМЕНОВАНИЕ Бюджет 
2021 

1. Национални и градски пnазници 356 000 

Богоявление и 173 г. от рождението на Христо Ботев; 148 г. от гибелта на Васил Левски; 3 март; 145 г. от 
Априлското въстание; 140 г. от създаването на Морско училище във Варна; 80 г. от смъртта на Добри 
Христов; Общоградски фолклорен преглед на танцовото изкуство; 2 юни-Ден на Христо Ботев (145 г. от 
героичната му смърт) и на падналите за свободата на Отечеството; 143 г. от Освобождението на Варна от 
османско иго; 184 г. от рождението на Васил Левски; 6 септември -136 г. от Съединението на България; Ден 
на Независимостта; Ден на народните будители; Вапцарови празници "Със словото на поета" и др. 

50 000 

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 30 000 

Награди Ваона 20 000 

Ден на моnяка 8000 

Алея на книгата 7000 

Свети Лvка - Ден на хvдожника 3000 '· 
Почетни звания и отличия 15 000 

24-ти Май -Ден на славянската писменост 10 000 

Дни на рvската кvлтvра 3 000 
Свето Успение Богоnодично - ден на Варна 60 000 
Запалване на гоадската и коледна елха, новогодишен концерт и коледен базар 50 000 

Поолетен и есенен салони на изкуствата 23 000 

Най-дългата вечеря на плажа · Аспаn"хово 10 000 

Коледен фолклорен поеглед "Дряновица" 4 000 

Сuена "Раковина" 18 000 
Празници на етническите диаспори 6000 

Юбилейни чествания и годишнини на дейци на кvлтvnата и творчески състави 9000 

Споразумение за сътрудничество с Варненска и Великопреславска митрополия с бенефициент Фондация 
"Човек на фокvс" & 45-00 "Сvбсидии и дрvги текv111и трансфери за юридически лиuа с нестопанска цел" 30 000 

11. Междvнародни и национални фестивали 640 000 

Международен музикален фестивал Варненско лято (в т.ч. § 42-19 Други текущи трансфери за домакинства -
80 000 лв.) 480 000 

Постановки с участието на ТМПЦ в Международен музикален фестивал по§ 61-02 Предоставени трансфери 
. ) 50 000 

Междvнародна лятна академия (в т.ч. & 42-19 Дnvги текvщи тоансфери за домакинства - 8 000 лв.) 30 000 

Национални хорови празници и IV Национален фестивал на детските и младежки хорове (в т.ч. § 42-19 Други 
текvщи трансфери за домакинства -10 000 лв.) 40 000 

Фолкгорен фестивал Ваnненско лято (в т.ч. � 42-19 Дрvги текvщи трансmери за домакинства -15 000 лв.) 40 000 



НАИМЕНОВАНИЕ 

111. Събития и проекти организирани· съорганизирани от община Варна, в т.ч. Културна програма в
туристическите комплекси по § 02, § 05, § 1 О, § 42

IV.Общински фонд "Култура" в изпълнение на чл.36 от Закона за закрила и развитие на куmурата - целево
субсидиране по§ 42, § 43, § 45 - 489 000 лв.: в т.ч.въэнагр.на Експертен съвет по § 02 и§ 05

V. Естетизация на градската среда
11рограма за паметниково, художествено-пластично и монументално изграждане на територията на град
Варна за 2021 г. • нови паметници, художествени пластики, паметни плочи - § 02, § 05, § 1 О, § 45 - 4 000 лв. -
д.759, §52
Ремонт и подцръжка на паметници, паметни плочи и художествени пластики 
Създаване на нови екстериорни форми и общи изложби 
Конференция "Варна - Вулкан" 
VI. 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" 
VII. Подпомагане дейността на НЧ "Христо Ботев 1928" в изпълнение на Програма за устойчиво
творческо развитие на Фолклорен ансамбъл "Варна" за 2021 г. - субсидии по § 45-00 "Субсидии и други
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел", д. 738 "Читалища•

Меж.аvнародно биенале на графиката· д.739 "Музеи и хvдожествени галерии с регионален характер" 
ОБЩО СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМАТА 

Рекапитулация на средствата по програмата за 2021 г. по дейности и параграфи 

§ 02-02 Други възнаграждения и плащания за персонала
§ 05-00 Задьлжителни осигурителни вноски от работодатели
§ 10-00 Издръжка
§ 42-19 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства
§ 43-01 Субсидии и др текущи трансфери за нефин предприятия
§ 45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
§ 46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
§ 52-19 Придобиване на други ДМА

ВСИЧКО д.759 • Други дейности по куmурата
§ 61-02 За постановки с учаС111ето на ТМПЦ в ММФ и по договори с МК

§ 45-00 д.738
§ 10-00 д.739

Народно Читалище "Христо Ботев" - за Фолклорен ансамбъл "Варна" 
Галерия за графично изкуство - Биенале на графиката 

ВСИЧКО по Приложение 24 за 2021 г. • д.759, д.738, д.739 и§ 61-02 

Гл.счетоводител нae,fNf: 

М.Маджарова / ... с:f'.."� 
Директор на д-я ·�р· 
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Бюджет 
2021 

150 000 

1000000 

138 600 

104 600 
25000 
5000 
4 000 

210 000 
2 494 600 

64000 

55000 
2 613 600 

154 600 
16260 

869 260 
113 000 
487 480. 
523 000 

8000 
63000 

2234600 

260 000 

64000 
55000 

2 613 600 



Програма за устойчиво творческо развитие на Фолклорен 

ансамбъл „Варна 11 за 2021r. - НЧ „Христо Ботев 192811

УЧАСТИЯ В КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР 

Март 

3 март- Национален празник на България 

Април 
Концерт на оркестъра при ФА Варна с младите талантите на Варна 
Концерт нВеликденски фолклорни мотиви/( 

Май 
24 май Ден на славянската писменост и култура 
Юни 
1-10 юни Летище Врана /анимации за готите на Варна -съвместна инициатива на Фрапорт и
Община Варна/
2 юни Ден на Ботев
Юли
„Фолклорна ваканция" -обучение на деца и младежи, семинари, дискусии, изнесени 
етнографски обучения 
Август 
Международен фолклорен фестивал Варна 
15 август Свето успение богородично-Ден на Варна 

Септември
7-17 концерти за деца в неравност�йно положение

. 22 септември Независимостта на България 
Октомври 
1 октомври Ден на музиката - певчески и оркестров концерт 
Концерт на хора на ансамбъла, семинар и майсторски клас 
Ноември 
1 ноември Ден на народните будители 
Предпремиерен концерт на спектакъла ндvхът на 8арна" 
Декември 
11 декември Коледни мелодии, песни и танци с ФА 11 Варна" 
31 декември „Заедно в новогодишната нощ" 
ВСИЧКО ПО§ 45-00 Субсидии и др.текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 

' 
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Директор на Дирекция КДР 
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ПРОГРАМА 

НА ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ" 

ЗА ПАМЕТНИКОВО, ХУДОЖЕСТВЕНО-ПЛАСТИЧНО И МОНУМЕНТАЛНО 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВАРНА ЗА 2021 Г. 

мисия 

Програмата за паметниково, художествено-пластично и монументално изграждане 

на територията на град Варна за 2021 година продължава да развива и надгражда 

съвременната визия на морския град. Редица произведения на скулптурното 

изкуство вече украсяват централната част на града и го правят по-привлекателен 

за неговите жители и гости. От интересни пластични решения се нуждаят 

обновените зелени екстериорни площи и новосъздадени паркови пространства в по

отдалечените от историческия център райони на морската столица. Оттук 

произтичат и целите на Програмата за паметниково, художествено-пластично и 

монументално изграждане на територията на Варна за 2021 год.: 

ЦЕЛИ 

Приоритетно да се работи за естетизиране на градската среда на районите 

„Владислав Варненчик", ,,Аспарухово", ,,Младост". Насищането на тази среда 

със скулптури и арт-обекти ще подобри техния облик, като едновременно ще 

популяризира пластичните изкуства сред по-широк кръг жители на Варна. Ярък 

пример в тази посока е пластиката „Диалог" на А. Добрева, планирана за Район 

,,Владислав Варненчик през 2021 г. 

1. 

Възстановяването на културно-историческата памет на Варна чрез поставяне 

на паметни знаци на достойните варненци и българи. В тази връзка се планира 

поставяне на паметна стела на варненските опълченци и изработването на 

паметен знак на видния писател и преводач Петър Алипиев. 

ЗАДАЧИ 

Подобряване на синхрона в работата на различните звена на местната 

администрация, ангажираните към нея обществени.експертни съвети, както и 

на гилдиите на варненските творци /скулптори, художници, архитекти и др./ 

за постигане целите на Програмата за 2021 г. 

2021 г. Сума в лв. 

Скулптура „Диалог" на Адриана Добрева в Район 17 000 ЛВ,

,,Владислав Варненчик" 

2. Изработка на копие на пластика „Козел" - Алпинеум
20 000 лв. 

3. Художествена пластика „Лято
11 на Альоша

Кафеджийски в градинката ДО Цветния пазар, 4 600 лв. 

Чаталджа (лоплашане)

4. Паметна стела на варненски опълченци 14 000 ЛВ,



5. Паметна стела на актьора Кирил Господинов

6. Паметен знак на поета Петър Алипиев

7. Паметни плочи и пластични знаци по решение на
ОЕСЕГС:
Паметна плоча на Галина и Стефан Йорданови-
4 000 лв.

Асен Златаров - 2 000 пв.
Христина Хранова - 8 000 пв.
Братя Найденови - 2 000 пв.

инф. надпис към скулптурна фигура на Махатма Ганди 
- 4 000 пв.

8. Барелеф на д�р Стамат Стаматов - доплащане - по
§ 45 Субсидии и др.текущи трансфери за юридически
лица с нестопанска цел за фондация „Св.Константин
и Елена"

i 

А. Йовчева: ..... (:.r.;;�� •••••••••

Директор на Дирекция КДР 

11 000 пв. 

14 000 пв. 

20 000 пв. 

4 000 пв. 

всичко 104 600 


