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ПРОТОКОЛ 

  

№ 2 

 

Днес  07.01.2020 г. от 10.00  часа се проведе заседание на ПК “Култура 

и духовно развитие”. 

На заседанието присъстваха: 

  Димитър Чутурков - Председател  

  Йорданка Проданова 

  Костадин Костадинов 

  Милена Димова 

  Николай Евтимов 

  Петко Петков 

  Христо Боев 

 

 Отсъства:   Антон Апостолов и Калин Михов. 

 

 Присъстваха още: г-жа Антония Йовчева– Директор на дирекция 

„Култура и духовно развитие”, г-жа Веселина Савова – управител на 

Информационна агенция „ВИ ЕС МЕДИА“ и адв. Росица Николова – 

адвокат довереник към Общински съвет - Варна.    

 

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. № ОС19000774ВН/30.12.2019 г., 

относно доклад за „Мониторинг на проекти, финансирани по фонд 

„Култура“ към община Варна за 2019 г.“. 

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

„Култура и духовно развитие“ с рег. № ОС19000775ВН/30.12.2019 г., 

относно приемане на Насоки за кандидатстване по направленията на 

общински фонд „Култура“ 2020 г. 

3. Разни. 

 

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

предложението се приема. 
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ПЪРВА ТОЧКА 

 

Димитър ЧУТУРКОВ 

  Колеги, предлагам да разгледаме писмо от Антония Йовчева – 

директор на дирекция „Култура и духовно развитие“ с рег. № 

ОС19000774ВН/30.12.2019 г., относно доклад за „Мониторинг на 

проекти, финансирани по фонд „Култура“ към община Варна за 2019 г.“. 

 

Давам думата на Антония Йовчева – директор на дирекция „Култура 

и духовно развитие“. 

 

Антония ЙОВЧЕВА 

  Уважаеми дами и господа общински съветници искам да Ви представя 

доклада за „Мониторинг на проекти, финансирани по фонд „Култура“ към 

община Варна за 2019 г.“. Доклада представя работата на културните 

организации и бенефициентите, които чрез своите събития участват в 

създаването на културния календар на Варна за 2019 г. и от друга страна 

отразява работата на екипа на фонд „Култура“ към дирекция „Култура и 

духовно развитие“.  

   Настоящият отчет има за цел да представи мониторинга и оценката 

на проектите, спечелили финансиране по Фонд „Култура“на Община 

Варна за 2019 г. Той съдържа разработен сериозен инструментариум за 

оценка на изпълнението на проектните предложения, както и обобщени 

данни за самооценка на бенефициентите. През 2019 г. чрез фонд 

„Култура“ са финансирани общо 129 проектни предложения в различни 

сфери на културата и на изкуството. Направления на проектите през 

Сесия I: 

- фестивали и конкурси; 

- визуални изкуства; 

- изпълнителски изкуства; 

- музика; 

- литература; 

- филмово изкуство; 

- архитектура и дизайн; 

- мобилност; 

- национални и европейски копродукции; 

- културно историческо наследство; 

- нови организации модели и медийни проекти.  

От 129 проектни предложения са реализирани 122 проектни 

предложения, като 66% от тях са в различните направления „Фестивали и 

конкурси“. 
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Доклада е подготвен от наши експерти от Икономически университет 

– гл. ас. д-р Дарина Павлова, ас. докт. Пламена Паламарова и медийния 

ни специалист Елена Владова – журналист. Към екипа бяха привлечени 

студенти от специалност „Маркетинг“ от Икономическия университет, на 

които бяха разпределени проектите и проведоха анкетното проучване.В 

мониторинговия доклад се проследява връзката фонд „Култура“ Община 

Варна с нейното финансиране, изследват се бенефициентите, оценката на 

ефективност на участващите културни организации НПО-та, изследва се 

оценката на самото събитие, чрез медиен мониторинг и системата таен 

посетител и потребителско възприятие на входа на събитието.   

През 2019 г. Експертният съвет към фонд „Култура“ прие изискване 

към кандидатстващите организации, което засяга предвидените разходи 

за популяризиране на кампанията за разпространение и реклама на 

събитията да има минимум 10% от общите разходи от всеки проект.  

Най-често използваните методи за реализиране на информационни 

кампании, реклама и разгласа са популяризиране на събитията в 

класически медии, кампании в социалните медии. 

 Най-често използвана медия за популяризиране на събитията е 

Facebook, чрез страниците на организациите или на самите проекти или 

платена реклама за събитието. 

Проектите по програма „Мобилност“ не са добре популяризирани в 

медиите, а в редица  случаи става въпрос за успешни участия на 

фестивали, конкурси и международни форуми. Ангажимент на 

бенефициентите е да изпращат пресинформации до медиите след 

реализираното участие. Наложената задължителна мярка за минимум 10% 

разходи за реклама се превръща в ценен ресурс информационния поток да 

достигне до още повече участници и до разширяване на публиките и да 

бъде гаранция за осъществяването на качествен комуникационен процес. 

Вторият модул проучване на бенефициентите, като въпросите са 

разделени на тематично в следните блокове: 

Блок А. Обща информация на събитието. 

Блок В. Организация на събитието; 

Блок С. Публика на събитието; 

Блок D. Партньорства. 

51 бенефициенти са попълнили въпросник в рамките на поставения 

срок. Данните за целевата аудитория на финансираните проекти, 

показват, че основен дял от проектите за 2019 г. са насочени към хората в 

активна възраст – 78%, 16% са ориентирани към младежи, а 6% са 

насочени основно към деца. През настоящата година нараства броя на 

събитията, насочени към хора от активна възраст, за сметка на тези, 

насочени към младежи и деца. Във връзка с изложените данни,  
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насочваме вниманието приоритетно към финансирането на проекти, 

насочени към деца и младежи. 

По отношение на организация на събитията изключително 

благоприятна тенденция е ръстът на привлечените доброволци и 

стажанти, които ще се включат в изпълнението на проектите. Около 60%  

от бенефициентите отчитат ефективно пропускане на посетителите, като 

се посочва достатъчно наличие на указателни табели или липсата на 

необходимост от такива. Бенефициентите стриктно се придържат към 

обявената тематика на проектите и спазват предварително обявената 

програма.  

   През 2019 г. проектите регистрират изключителен ръст в 

посещаемостта на събитията. Част от организаторите са успели през 

годините да превърнат инициативите си в мащабни събития. Средната 

оценка на реакцията на публиките според организаторите са дадени 

предимно високи оценки на потребителските реакции – 

средноаритметичната оценка е 4,79 от 5. Трайно се наблюдава спад при 

употребата на инструменти и средства за измерване на обратно връзка от 

публиката, като едва 9% от тях са използвали интервюта. Резултатите от 

инструмента за обратна връзка от публиката, трябва да бъде 

задължителен елемент при отчета на бенефициентите. 100% от 

анкетираните бенефициенти посочват, че в рамките на организираното от 

тях събитие, Община Варна и фонд „Култура“ са били упоменати като 

спонсори и партньори. Според част от бенефициентите това изискване за 

задължително упоменаване на фонд „Култура“ не е необходимо, утежнява 

бюджета н проекта и те отбелязват, че не желая да „рекламират“ фонда.   

В рамките на изследването на културните събития, получили 

финансиране по фонд „Култура“, „тайните“ посетители изпълняваха 

функциите на експерти – оценители. Изключително добра организация по 

отношение на пропускателния режим спрямо 2018 г. Въпреки големия 

процент на събитията със свободен вход се наблюдава повишена 

ефективност – 80% от посетителите на събития от нашите експерти са 

получили отлична оценка по този фактор. Наблюдава се ръст в добре 

организирани тематични събития и спазване на предварително 

подадените проекти и изнесената в медийното пространство информация. 

Събитията да бъдат насочени към хора в активната възраст.  

Отчитайки ръста на посещаемост на събитията, финансирани по фонд 

„Култура“ от чужденци, обръщаме внимание на необходимостта от 

адаптиране на мероприятия или изготвяне на рекламни материали на 

чужд език. Позицията на Община Варна като популярна туристическа  

дестинация и запазването на устойчивото й развитие изискват 

обгрижването на този специфичен сегмент от публиката. 
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Модул 4 – потребителско възприятие, методиката на изследване при 

Exit проучването изисква предварително разработен въпросник, който се 

попълва „на изхода“, т.е. след събитието. Около 51% разбрали от 

приятели и познати, 18,5% са разбрали от фейсбук и от социалните 

мрежи. На запитването за размера на групата, с която респондентът  е 

посетил събитие, като 41% заявяват, че са били с един придружител. 

Публиката през 2019 г. е търсила споделено преживяване, по-голяма 

група за посещение, което допринася за разширяване на комуникацията 

от уста на уста и нейното значение като канал за популяризиране на 

проектите. Участниците дадоха оценка на различни аспекти на събитието, 

на което се присъствали – цялостна организация на събитието, 

тематиката, ангажираността и съпричастността на екипа, творческа 

реализация, интериора на мястото на провеждане, локация на събитието, 

продължителността на събитието, цялостна атмосфера на събитието, 

които са оценили изключително високо реализираните проекти. 

От резултатите се вижда, че реализираните проекти са оценени 

изключително високо от посетителите по всички наблюдавани аспекти. 

По отношение на цялостната организация на събитието, резултатите са в 

унисон със самооценката на бенефициентите и се регистрира ръст от 

приблизително 30% спрямо 2018 г.   

 Авторите на доклада посочват вниманието с комуникация с по-

широка аудитория, както и рекламните материали, трябва да бъдат на 

чужди езици. Студентите, като временни посетители следва да бъдат 

привлечени, като аудитория през 2020 г. 

С оглед увеличения дял на културния туризъм е нужно културният 

календар да влезе в туристическите пакети и промотирането им на по-

големи туристически борси и изложения. Културният календар за 2020 г. 

вече е готов и преведен на други езици, в съответствие с това колегите от 

дирекция „Туризъм“ на кои изложения и чуждестранни борси ще го 

предлагат. Значимите за културата на Варна събития да станат част от 

туроператорски програми в навечерието на туристическия сезон.    

 

    Димитър ЧУТУРКОВ 

Благодаря на г-жа Йовчева, че ни запозна обстойно с мониторинговия 

доклад.  Ако сте гледали приложенията, там се вижда действително с какви 

методи са правени изследванията.   

Моля за Вашите въпроси. 

 

Костадин КОСТАДИНОВ 

Направих забележка, което обяснява до голяма степен, защо хората 

научават от уста на уста. Може би тук влиза ролята на фейсбук, тъй като аз 

самият съм научил за една част от тези събития във фейсбук и от самите 
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споделения във фейсбук. За медиите няма как да влияем върху този процес 

по-хубаво е че има алтернативни начини за известяване на това, което се 

случва. Искам да отбележа, че за последните няколко години Фонд 

„Култура“ действително претърпя доста позитивно развитие, защото в 

предишни години имаше проекти, които че не бяха финансирани проекти, 

които заслужават. В този конкретен случай аз се запознах със списъка на 

финансираните миналата година проекти. Трудно ми е да отбележа някой, 

който не заслужава финансиране. Аз участвах в някои от тези събития. 

Имал съм възможност да видя как и по какъв начин са организирани. 

Действително работа на експертите на общината, плюс общинските 

съветници във Фонд „Култура“, заслужава да бъде поздравена и да бъде 

поощрена, да се работи в този дух, и по този начин. Имам една единствена 

забележка за два проекта за Медицинския университет. По принцип, една 

от идеите на Фонд „Култура“, както всички ние добре знаем, е да се 

подпомогне организации, които сами не могат да се финансират 

мероприятията. В този случай, конкретно финансираме една институция, 

която е една от най-богатите в нашият град с бюджет, който в някои 

отношение, съперничи на този на общината. В единият случай са две 

хиляди, другият четири хиляди. Наистина не мога да разбера, каква е 

причината за това. Навремето имаше много проекти, които спряха да бъдат 

финансирани. Парите се насочиха към организациите, които действително 

имат добри идеи нужда от финансиране, за да ги осъществят. Всички 

проекти, без тези двата на Медицинския университет, са такива, които 

заслужават подкрепа и поощрение. Някои от тях имат и устойчиво 

развитие. Така че, смятам това за наистина добър подход. Обяснете ми 

обаче проектът Медицинския университет. Каква е мотивацията?  

 

Антония ЙОВЧЕВА 

Предвид младата аудитория – студентите. Подкрепили сме проекти и 

на другите университети. 

 

Димитър ЧУТУРКОВ 

Зад всички тези цифри, които се споменават, като положителни и 

като отрицателни елементи, имаме ли персонализация? Тоест знаем ли 

точно коя забележка към кого се отнася?  

 

Веселина САВОВА 

Аз бих добавила към вашият въпрос и от кого е направена? 

 

Антония Йовчева 

Колективът, който проучва. 
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Веселина САВОВА 

Мониторинговият доклад за първи път е публикуван преди 

заседанието на комисията в пълния му вид, включително и приложенията. 

Буквално две, три, години  точно това голяма част от организаторите на 

събития беше нашата молба. Тази година е направено, което за мен 

специално е едно от големите постижения в момента. В основата на 

доклада и коментара за обратната връзка искам да направя едно 

предложение към Фонд „Култура“, към експертния съвет,   към екипа, 

който прави оценките, да се организира някаква възможност, така че да 

има обратна връзка между двете страни. Г-н Чутурков зададе един въпрос 

„Знае ли се,  кой точно не си е свършил работата?“ . И аз като организатор 

на „Международния панаир на занаятите и изкуствата“ огледах всички 

оценки, знае се кой, но не се знае, кой е направил тази оценка. В оценката 

има нещо, което е абсурдно написано, че на панаира няма охрана. Значи, 

Вие как си представяте половин декар пространство със стотици хора, 

хиляди минаващи, да няма охрана. Това че, проверяващият, който и да е 

той, не е срещнал въоръжен с автомат човек, не означава, че няма охрана. 

Тази забележка за охраната е оценка, която категорично не приемам, 

защото тя засяга и Община Варна. Организацията на такова събитие не 

само че има охрана, платена от нас, но тя има ангажимент и на общинска 

полиция. Най-тежките моменти са между 3 ч. и 5 ч. сутринта, когато 

посетители излизат от заведенията и минават по алеята. Тогава общинска 

полиция се намесва, за което искам да благодаря за изключително добрата 

комуникация между нашата охрана и общинска полиция.  

 

Антония ЙОВЧЕВА 

Разбирате от мониторинговия доклад, че са разпределени проектите 

като събития.  

 

Веселина САВОВА 

Друго което искам да кажа е, дали фонд „Култура“ е споменаван 

като спонсор и тайният посетител – неизвестно кой – казва „не“. В рамките 

на панаира има цели пана за Община Варна, както и на сцената, тъй като се 

открива с представители на Община Варна. Миналата година, когато г-н 

Базитов открива, тайният посетител не беше забелязал, че има 

представител на Община Варна. Това не е критика, а молба за обратна 

връзка. Едно е да изпратите студент, който да влезе в една концертна зала 

и да се огледа, друго е да изпратите хора на такова събитие, продължаващо 

21 дни с 30 събития в рамките на панаира и да кажете няма охрана, не са 

споменати Община Варна и фонд „Култура“. Понеже всичките тези 

констатации на тайните посетители влизат в тези проценти, аз съм гледала 

само за моето мероприятие. Обаче ако всеки тръгне и погледне, може да се 



 
 

8 
 

окаже че и на други места има подобни проблеми. Остава въпросителната 

за този процент, който дали е верен или не е друга тема. За едни млади 

хора, които току-що подават, одобрен е съответния проект, за първа година 

участват и им кажат това, което не са направили, това трябва да се каже в 

момента на констатацията. Молбата ми е за обратната връзка. 

 

Антония ЙОВЧЕВА 

Обратната връзка трябва да бъде от бенефициента към хората, които 

правят това проучване. 

 

Веселина САВОВА 

Къде е този, който е писал доклада?  

 

Антония ЙОВЧЕВА 

Аз нищо не преразказвам, аз Ви представям доклада. 

 

Веселина САВОВА 

Вносителите на този доклад би трябвало да са тук, защото сте 

абсолютно права, че тези въпроси не са към Вас.   

 

Антония ЙОВЧЕВА 

Ние след това имаме обратна връзка с тях.  

 

Димитър ЧУТУРКОВ 

Благодаря. Други мнения, колеги?  

 

Николай ЕВТИМОВ 

Колегите са се постарали по научен начин да направят мониторинг и 

да оценят какво е направено през миналата година. От 129 проекта 122 са 

реализирани. Всичките препоръки ги има в заключение. Бенефициентът 

иска да има обратна връзка и трябва да се съобразим.  Втората препоръка е 

да се разгледат и оценяват проектите и предложенията в по-късни срокове. 

Да се обосновава мотивирано защо един проект е отхвърлен, а другия не. 

Няма какво да се коментира. Да се облекчи процедурата по отчитане на 

проектите. В тези девет точки, които са направили хората, като се 

съобразим с тези неща, тази година ще бъдат много по-добре реализирани. 

Кой бил тайния посетител. Това е методът на извършване на този доклад. 

Можем да поздравим дирекцията, да благодарим на хората от 

Икономическия университет, които точно са го направили по научен 

критерий с въведение, заключение, методи с изводи какво трябва да се 

направи и ако можем да се съобразим с исканията на бенефициентите. 
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Димитър ЧУТУРКОВ 

Искам да изразя удовлетвореността си от мониторинговия доклад. 

Направих си труда да прочета предния, бележките, които са направени, 

голяма част от тях са отстранени. Прави впечатление, че след всеки модул 

има препоръки и след това са обобщени към фонд „Култура“ и към 

бенефициента. Това, което г-жа Йовчева каза в своето изложение е 

съответно тези препоръки да се оценят и да се вкарат като изискване в 

проектите. Предлагам да подкрепим мониторинговия доклад.   

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

 Колеги, предлагам да разгледаме писмо от Антония Йовчева – 

директор на дирекция „Култура и духовно развитие“ с рег. № 

ОС19000775ВН/30.12.2019 г., относно приемане на Насоки за 

кандидатстване по направленията на общински фонд „Култура“ 2020 г. 

 

Давам думата на Антония Йовчева – директор на дирекция „Култура 

и духовно развитие“. 

 

Антония ЙОВЧЕВА 

През 2020 г. не се променят направленията, по които ще се 

кандидатства: 

 Направление 1. Фестивали и конкурси 

1.1. Фестивали и конкурси с над 20 издания и с продължителност на 

програмата 7 дни; 

1.2.  Фестивали и конкурси с над 15 издания; 

1.3. . Фестивали и конкурси с над 10 издания; 

1.4.. Фестивали и конкурси до 10 издания; 

1.5. Нови фестивали и конкурси. 

 

Направление 2. Творчески проекти 

  2.1. Визуални изкуства - (живопис, графика, скулптура, фотография, 

инсталация, видео арт, арт пърформанс, стрийт арт, мултижанрови и 

интердисциплинарни визуални проекти); 

2.2. Изпълнителски изкуства - (театър, опера, балет, съвременен и 

уличен танц, пърформанс, мултижанрови и интердисциплинарни проекти 

от областта на изпълнителските изкуства); 

2.3. Музика - (създаване на нови творби; класически концерти - на 

симфонични оркестри, симфониети, камерни оркестри, квартети; хорови 

изпълнения; джаз-концерти; концерти на младежки групи; мултижанрови 

и интердисциплинарни проекти, имащи за свой център музикалните 

изкуства) 
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2.4. Литература - (издаване на книги и сборници, периодика, 

преводна, критическа и друга литература с приоритет на варненски 

автори); 

2.5. Филмово изкуство - (документално и късометражно кино); 

2.6. Архитектурен дизайн - (подобряване на градската среда, намеси в 

градска среда, временни архитектурни обекти, моден дизайн, 

индустриален, графичен, web-дизайн и др.). 

Направление 3 Национално и международно сътрудничество: 

3.1. Мобилност; 

3.2. Национални и европейски копродукции  

  

Направление 4 Публики: 

4.1. Културно – историческо наследство - (проекти свързани с 

проучвания, дигитализация и социализация на културно-историческо 

наследство) 

4.2. Нови организационни модели и медийни проекти. 
  

Прогнозен времеви график за реализация на сесиите на фонд 

„Култура“ 2019-2020г. 

 

          1. Срок за подаване на документи за първа сесия на Фонд „Култура“ 

8 януари 2020 г. – 31 януари 2020 г.  

          2. Обявяване на резултатите от техническата оценка на проектните 

предложения до 11 февруари 2020 г. 

          3. Съдържателна оценка на проектните предложения до 26 февруари 

2020г. 

 4. Обявяване на резултатите до 28 февруари 2020 г.  

 5. Подаване на допълнителни документи 2  – 6 март 2020 г.  

 6.Подготовка и сключване на договори -  март  2020 г.  

 7. Срок за подаване на документи за втора сесия  - 10 февруари 2020 

г. –10 март 2020 г. 

         8. Обявяване на резултатите от техническата оценка на проектните 

предложения 16 март 2020 г. 

9. Съдържателна оценка на проектните предложения до 9 април 2020 

г.  

10. Обявяване на резултатите 12  – 16  април 2020 г.  

11. Подаване на допълнителни документи 19 – 23 април 2020 г.  

12.Подготовка и сключване на договори – май, юни 2020 г.  

13. Представяне на съдържателни и финансови отчети  юли – 

ноември 2020 г. 
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 Димитър ЧУТУРКОВ 

 На заседание на Експертния съвет към фонд „Култура“ бяха 

коментирани сроковете с оглед на това да се даде възможност за 

подготовката на проектите, за проверка и класирането и да бъдат 

реализирани мероприятията. 

 

Колеги предлагам да гласуваме предложението и да вземем следното 

решение: 

 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 6, т. 12, т. 23 и  ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, и чл. 18, ал. 2, т. 3 и 

чл. 36 от Закона за закрила и развитие на културата,  Общински съвет – 

Варна приема Насоки за кандидатстване по направленията на 

общински фонд „Култура“ 2020 г., съставляващо неразделна част от 

„Правилника за работа на фонд „Култура“ на община Варна“, съгласно 

приложение към настоящото решение. 

 

Който е съгласен, моля да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

Край на заседанието: 11:00 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „КДР“                                         ПРОТОКОЛИРАЛ: 

                                                        

 

_____/П/____________                                           _______/П/__________ 

 

/Димитър ЧУТУРКОВ/                                             /Джемиле ДЖЕЛИЛОВА/ 

 

 

 

 


