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ПРОТОКОЛ 
 

№ 1 
 

Днес  18.12.2019 г. от 10.00  часа се проведе заседание на ПК “Култура 
и духовно развитие”. 

На заседанието присъстваха: 
  Димитър Чутурков - Председател  
  Антон Апостолов 
  Йорданка Проданова 
  Костадин Костадинов 
  Милена Димова 
  Николай Евтимов 
  Петко Петков 
  Христо Боев 
 
 Отсъства:  Калин Михов 
 
 Присъстваха още: г-н Коста Базитов – заместник – кмет на Община 

Варна, г-жа Антония Йовчева– Директор на дирекция „Култура и духовно 
развитие” и адв. Росица Николова – адвокат довереник към Общински съвет 
- Варна.    

 
Димитър ЧУТУРКОВ 

          Уважаеми колеги, откривам първото заседание на ПК „Култура и 
духовно развитие“. През тази година ми се падна да откривам много неща, 
първо открих сесията, сега откриваме заседанието на постоянната комисия, 
което е първо заседание от всички комисии. Да си пожелаем да бъдем 
първи и нататък. Смятам, че сферата допира до потребностите и 
интересите на всеки варненец и моите виждания са че трябва да се опитаме 
да направим, така че достиженията на варненската култура да достигне до 
всички социални слоеве и до всички възрастови групи. За по – младото 
поколение е важно не само да се запознават с достиженията на културата, 
но и да се формира в тях естетически вкус и критерии, с който те могат да 
оценяват културните събития, които посещават. Моето виждане е че 
културата винаги, трябва да бъде една две крачки преди възможностите на 
хората, които в момента потребяват с оглед на това постепенно да се 
издигат, да се възвисяват критериите, а не да се принизяват до по – ниски 
критерии, които не водят до издигане на културното ниво.  
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Председателят на ПК „Култура и духовно развитие”,   предложи 
заседанието да протече при следният  

 
ДНЕВЕН РЕД 

 
1. Разглеждане на писмо от Антония Йовчева – директор на дирекция 

„Култура и духовно развитие“ с рег. № КДР19000770ВН/16.12.2019 г., 
относно избор на постоянни членове на Експертния съвет към фонд 
„Култура”. 

2. Разни. 
 
Резултати от гласуването: за - 8 против - 0; въздържали се - 0., 

предложението се приема. 
 

ПЪРВА ТОЧКА 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Колеги, предлагам да разгледаме писмо от Антония Йовчева – 

директор на дирекция „Култура и духовно развитие“ с рег. № 
КДР19000770ВН/16.12.2019 г., относно избор на постоянни членове на 
Експертния съвет към фонд „Култура”. 

Закона за закрила и развитие на културата – чл. 18 изисква общините 
да формират и реализират своята политика, като съчетават принципа на 
националната културна политика  с местните условия и традиции. 

Съгласно чл. 36 от Закона за закрила и развитие на културата 
Общинския съвет създава общински фонд култура и приема правилник за 
неговата работа. След това средствата от къде се набират и от къде се 
разходват. 

Въз основа на това през 2014 г. е приет Правилника за работа на 
фонд „Култура” на община Варна, където е записано в чл. 6 Фонд 
„Култура“ се ръководи от Експертен съвет, а следващия член 7 фиксира 
състава на експертния съвет. Комисията, трябва да излъчи двама свои 
представители за постоянни членове на Експертния съвет към фонд 
„Култура”. Останалите членове на Експертния съвет към фонд „Култура“ 
са председателят на ПК „Култура и духовно развитие“, координатор е 
директорът на дирекция „Култура и духовно развитие“ в лицето на 
Антония Йовчева и член от състава на Обществения съвет. Шест 
независими външни експерти, които са временни членове и техният мандат 
е една календарна година. 

    Колеги , моля за Вашите предложения за избор на постоянни членове 
на Експертния съвет към фонд „Култура“. 
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    Милена ДИМОВА 
    Предлагам Йорданка Проданова да бъде член на Експертния съвет 

към фонд „Култура“. 
 
    Димитър ЧУТУРКОВ 
    Информираха ме от групата общински съветници на „Българска 

социалистическа партия“, че предлагат Христо Боев за член на Експертния 
съвет към фонд „Култура“, като аргумент е че той е досегашен член на 
експертния съвет и на комисията. 

Предлагам да гласуваме така постъпилите предложения: 
 

    Първото предложение е за г-жа Йорданка Проданова да бъде член на 
Експертния съвет към фонд „Култура“. 

 
Който е съгласен, моля да гласува. 
Резултати от гласуването: за - 6 против - 0; въздържали се - 1., 

предложението се приема. 
 

    Второто предложение е за г-н Христо Боев да бъде член на 
Експертния съвет към фонд „Култура“. 

 
Който е съгласен, моля да гласува. 
Резултати от гласуването: за – 7; против - 0; въздържали се - 1., 

предложението се приема. 
 
Колеги предлагам да гласуваме предложението за избор на постоянни 

членове на Експертния съвет към фонд „Култура“ и да вземем следното 
решение: 

 
 1. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 1 от Правилника за 
работа на фонд „Култура” на община Варна и по предложение на ПК 
„Култура и духовно развитие“, Общински съвет – Варна  избира постоянни 
членове на Експертния съвет към фонд „Култура”, както следва:   

 1. Йорданка Иванова Проданова; 
 2. Христо Бойчев Боев. 

 
 Който е съгласен, моля да гласува. 
Резултати от гласуването: за – 7; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
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Коста БАЗИТОВ 
Тук съм, за да засвидетелствам ролята на общинска администрация в 

осъществяването на политиката, която се приема от Общинския съвет с 
правомощията, които той има. Виждайки състава на ПК „Култура и 
духовно развитие“, мисля че опита, който дирекция „Култура и духовно 
развитие“ има със специалистите в различните области на културата на 
града ни, ще бъдат подкрепяни тези инициативи, които има Община Варна 
в последните години. През тази година и следващите ще продължим да 
работим в изпълнение на тази културна политика, която е наслагана през 
годините в Община Варна – град Варна да се превръща все повече в 
културна дестинация, като включвам и всички други компоненти на 
работата в общината. Туризъм, инженерна инфраструктура, обществен ред 
и контрол и всичко това, което е като административен капацитет, да бъде 
включено в инициативите и в дейностите, които осъществява дирекция 
„Култура и духовно развитие“. Надявам се, че тези неща ще станат също и 
елемент от консолидираната политика на Община Варна и Общински 
съвет – Варна. Предстои фестивала Варненско лято, който е един феномен 
и наближават сто години от неговото създаване. От миналата година 
работим с нов творчески директор на Варненско лято това е „Български 
Паганини“ т.нар. на маестро Марио Хосен. Идеята, която имаме е до 
началото на финансовата година, да имаме Програма за Варненско лято, за 
да можем да осигурим участието на най-добрите изпълнители от 
европейски и световен ранг. Тази година се провежда балетния конкурс, за 
който трябва във всички случаи да бъдем наясно, че този феномен 
съществува благодарение на инициативата и подкрепата на Общинския 
съвет, общинска администрация и поредица от събития, които ни карат да 
вярваме, че единните ни действия ще могат да ги утвърдят в годините. 
Фонд „Култура“, за което преди малко взехте решение разпределя около 1 
млн. лв. и решенията на комисията, която ще утвърди Кмета след 
вземането на решение за тези двама членове са публични. Искам да ви 
уверя, че на заседанията на комисията могат да присъстват и тези членове 
на ПК „Култура и духовно развитие“, които изявяват желание. Все пак, 
това е публична работа и искам да подчертая, че ще продължим да работим 
в открит диапазон за всички инициативи на Община Варна. Пожелавам Ви 
ползотворна и съвместна работа. Госпожа Антония Йовчева е директор на 
дирекция „Култура и духовно развитие“ и има голям опит в областта на 
културните процеси, със специфични свои изисквания към някои дейности 
и много широко наблюдение на всички останали сегменти на дейността по 
култура и духовно развитие. Благодаря Ви, г-н Председател! От името на 
администрацията Ви уверявам, че ще работим конструктивно с Вас. 
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Димитър ЧУТУРКОВ 
Благодаря! Г-жо Йовчева, заповядайте да им съобщим за 

предстоящото събиране в петък! 
 
Антония ЙОВЧЕВА 
Това ще бъде за фонд „Култура“, двамата новоизбрани общински 

съветници, които са в състава на Експертния съвет. Ще разгледаме 
насоките, сроковете и ще коментираме. Нашата работа е изключително 
публична. Работим с много културни организации, с много творци в този 
град. Само за 2019 г. 120 културни организации и отделни творци са 
участвали, чрез фонд „Култура“ в културния календар на нашия град. Тази 
работа не е лека, трудна е, но пък е много благодатна за това, че в рамките 
на същата година веднага могат да се видят резултатите от тези културни 
събития. Имам желанието и намерение специално да поканя общинските 
съветници от комисията, за да Ви представя работата на дирекция 
„Култура и религиозно развитие“ в различните нейни направления и фонд 
„Култура“, естетизацията на градската среда, фестивалите ни, защото 
развитието на културния туризъм чрез фестивалите също е едно много 
важните и приоритетни акценти в програмата на  Община Варна и на 
Кмета за 2020 година. Благодаря Ви още веднъж, за това че сме заедно и 
ще работим. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Каква ще бъде съдбата на разкритите археологическите разкопки на 

Шишковата градина и в градината под ДЗИ. На Шишковата градина видях, 
че започва да се изгражда някаква конструкция от бетон. Имате ли 
информация, която може да ми дадете сега в момента? Под ДЗИ нищо не 
се прави вече втора година, а това са доста добре запазени обекти, които 
биха могли да се впишат идеално в градската среда. 

 
Коста БАЗИТОВ 
За Шишковата градинка има проект, който изпълняваме, ние 

участваме в него чрез специалистите на култура и духовно развитие. За 
ДЗИ все още нямаме решение и ще Ви информираме на следващото 
заседание. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
А там приключил ли е процеса на разкопаване?  
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Коста БАЗИТОВ 
Продължават разкопките ще докладваме на следващо заседание. В 

момента не мога да отговоря. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Аз просто питам, за да не пускам писмени въпроси и да не 

натоварваме администрацията. 
 
Коста БАЗИТОВ 
На Шишковата градинка нещата ще бъдат доведени до край с 

композицията, която ще има. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
А там какво се предвижда, такова което е на Княз Борис до Валентина 

– „малката археология“? За Шишковата градина, защото ми се струва, че 
се изгражда по същия начин, бетонна клетка, а отдолу стъклен похлупак. 

 
Коста БАЗИТОВ 
Ще ви отговорим. 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Има ли други въпроси? Ако няма искам да благодаря за присъствието 

да пожелая светли коледни и новогодишни празници и да се видим в този 
състав на следващо заседание и ползотворна работа. Благодаря! 

 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 
 
Край на заседанието: 10:20 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 
ПК „КДР“:                                                         
 
 
_____/П/____________                                                  ______/П/___________ 
 
/Димитър ЧУТУРКОВ/                                             /Джемиле ДЖЕЛИЛОВА/ 
 

 


