
 
 

1 
 

ПРОТОКОЛ 
  

№ 10 
 

Днес  25.02.2021 г. от 16.00 часа се проведе онлайн заседание на ПК 
„Култура и духовно развитие”. 

В заседанието се включиха: 
  Мария Тодорова - Председател  
  Антон Апостолов  
  Димитър Чутурков 
  Йорданка Проданова 
  Костадин Костадинов 
  Милена Димова 
  Николай Евтимов 
  Петко Петков 
  Стела Николова 
  Христо Боев 
 
 Не се включи: Калин Михов. 

 
Участие в заседанието взеха: Коста Базитов – заместник-кмет на 

Община Варна и Антония Йовчева – директор на дирекция „Култура и 
духовно развитие“. 

Онлайн се включиха: Тодор Балабанов – председател на Общински 
съвет – Варна, Бранимир Балачев – председател на ПК „Финанси и 
бюджет“, Марица Гърдева – общински съветник, Николай Капитанов – 
общински съветник,  

По молба на Николай Капитанов – съветник и след даване на думата 
от председателя на ПК през електронния вход за достъп до заседанието 
на Николай Капитанов се включи Любомир Кутин – гражданин. 

Осигурен бе вход за достъп до заседанието на представители на 
медии, чиито предложения за съвместна дейност с община Варна са 
включени за разглеждане. 

 
Председателят на ПК „Култура и духовно развитие”, предложи 

заседанието да протече при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД 
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1. Разглеждане на предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД21003045ВН/15.02.2021 г., относно обсъждане и приемане на 
проектобюджета на Община Варна за 2021 г., функция „Култура, спорт, 
почивни дейности и религиозно дело“ и дейност „Международни и местни 
културни прояви“ /приложение 24/.   

1.1.  Разглеждане на писма от Театрално – музикално продуцентски 
център – Варна  с рег. № РД20021000ВН/02.11.2020 г. и от Държавен куклен 
театър – Варна с рег. № ОС20000582ВН/30.09.2020 г., относно предоставяне 
на гориво за календарната 2021 г.  за нуждите на културните институти. 

1.2. Разглеждане на предложение от Наталия Чешмеджиева – директор 
на „Радио Варна“ с рег. № РД20018416ВН/30.09.2020 г., относно 
предложение за съвместна работа между община Варна,  Радио Варна в 
областта на културата и обществения живот. 

1.3. Разглеждане на предложение от Наталия Господинова – Главен 
редактор на Дарик радио – Варна с  рег. № ОС20000731ВН/22.12.2020 г., 
относно съвместен медиен проект „Зала Пленарна“ на Дарик радио, Община 
Варна и Общински съвет – Варна. 

1.4. Разглеждане на предложение от Георги Костов – управител на 
„Смарт Хоум Сис“ ООД, собственик на медия „Нова Варна“ с  рег. № 
РД20023112ВН/01.12.2020 г., относно медийно партньорство за 
отразяването на културни и други значими събития на Община Варна. 

1.5. Разглеждане на предложение от Деница Джурова – управител на 
„Фокус Нунти“ ООД с рег. № РД20024484ВН/21.12.2020 г., относно 
концепция за реализиране на предаване „Варна на Фокус“ в ефира на радио 
„Фокус Варна“, посветено на Община Варна. 

1.6. Разглеждане на предложение от Кирил Налджиев – управител на 
Медия груп 24 ЕООД с  рег. № РД21000510ВН/11.01.2021 г., относно 
цялостно отразяване на културни, спортни и други значими събития на 
Община Варна. 

1.7. Разглеждане на писмо от Кристина Николова – директор „Реклама“ 
на Труд медиа ЕООД с рег. № ОС21000014ВН/12.01.2021 г.,  относно 
медийно отразяване на ключови проекти за развитие на град Варна през 
2021 г. 

1.8. Разглеждане на предложение от Р. Широков – управител на „Клиър 
Сенс“ с рег. № РД21002300ВН/02.02.2021 г., относно медийно отразяване 
на културни, образователни, спортни и други значими събития на Община 
Варна. 

1.9. Разглеждане на предложение от Росен Иванов – генерален 
директор на Offline Media Group с рег. № ОС21000043ВН/25.01.2021 г., 
относно  отразяване на Варна – 100 години морски курорт, 100 г. 
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Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ 95 г. международен фестивал 
„Варненско лято“. 

1.10. Разглеждане на писмо от Венелина Гочева – управител на „ПРО 
НЮЗ България“ АД с рег. № ОС21000070ВН/10.02.2021 г., относно медийно 
партньорство с Община Варна за отразяването на значими инициативи и 
обществени каузи. 

2.  Избор на жури за удостояване с награда “Варна”, съгласно чл. 6, ал. 1 
от Статута за присъждане на награда “Варна” за ярки постижения в областта 
на културата. 

3. Разглеждане на писмо от Антония Йовчева – директор на дирекция 
„Култура и духовно развитие“ с рег. № ОС21000099ВН/23.02.2021 г., 
относно и приемане на годишен финансов отчет на фонд „Култура“ ведно с  
годишен доклад на Комисията по мониторинг и оценка, избор на временни 
членове на Експертния съвет на фонд „Култура“ и избор на състав на 
Комисия по мониторинг и оценка – външни експерти  на фонд „Култура“. 

4. Разни. 
 

Резултати от гласуването за приемане на дневния ред:  
„За“ – 9, „Против“ - 0; „Въздържал се“ – 1. 
Предложението се приема. 

 
                                               ПЪРВА ТОЧКА 

 
Мария ТОДОРОВА: 
Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД21003045ВН/15.02.2021 г., относно обсъждане и приемане 
на проектобюджета на Община Варна за 2021 г., функция „Култура, спорт, 
почивни дейности и религиозно дело“ и дейност „Международни и местни 
културни прояви“ /приложение 24/.   

 
Представителите на администрацията запознаха членовете на 

комисията с проектобюджета на Община Варна за 2021 г., функция 
„Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ и дейност 
„Международни и местни културни прояви“ /приложение 24/.   

 
         По молба на общинския съветник Николай Капитанов и след даване на 
думата се включи г-н Любомир Кутин в качеството си на експерт в сферата 
на културата, който направи сравнителен анализ на предложения 
проектобюджет по разглежданата функция. 

 
След проведени дебати Председателят на комисията предложи 

следния проект за решение: 
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ПК „Култура дава положително становище на проектобюджета на 

Община Варна за 2021 г., функция „Култура, спорт, почивни дейности и 
религиозно дело“, приложение №24 „Международни и местни културни 
прояви“ в т.ч. „Програма за паметниково, художествено-пластично и 
монументално изграждане на територията на град Варна за 2021 г. и 
Програма за устойчиво творческо развитие на фолклорен ансамбъл „Варна“ 
в размер на 2 613 600 лв.  

Препраща своето становище към ПК „Финанси и бюджет“ за вземане 
на окончателно решение с препоръка при налични финансови възможности 
да се увеличи сумата по приложение № 24, касаещо функция „Култура“. 
          
 Резултати от гласуването: „За“ – 6, „Против“ - 1; „Въздържал се“ – 3. 
Предложението се приема. 

 
ТОЧКА ЕДНО 
По т. 1.1.: 
Мария Тодорова: Колеги, предлагам да разгледаме писма от Театрално 

– музикално продуцентски център – Варна  с рег. № 
РД20021000ВН/02.11.2020 г. и от Държавен куклен театър – Варна с рег. № 
ОС20000582ВН/30.09.2020 г., относно предоставяне на гориво за 
календарната 2021 г.  за нуждите на културните институти. 

ПредседателяТ на комисията запозна членовете с писмата на 
културните институти. 

 
Проект за решение: 
ПК „КДР“ дава положително становище по искането за предоставяне на 
гориво за календарната 2021 г.  за нуждите на културните институти 
съгласно исканията им. 
 
Резултати от гласуването: „За“ – 9, „Против“ - 1; „Въздържал се“ – 0. 
Предложението се приема. 

 
Преминаваме към разглеждането на медийните проекти от 1.2. до 1.10., 

както следва: 
- Предложение от Наталия Чешмеджиева – директор на „Радио Варна“ 

с рег. № РД20018416ВН/30.09.2020 г., относно предложение за съвместна 
работа между община Варна,  Радио Варна в областта на културата и 
обществения живот. 

- Предложение от Наталия Господинова – Главен редактор на Дарик 
радио – Варна с  рег. № ОС20000731ВН/22.12.2020 г., относно съвместен 
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медиен проект „Зала Пленарна“ на Дарик радио, Община Варна и Общински 
съвет – Варна. 

- Предложение от Георги Костов – управител на „Смарт Хоум Сис“ 
ООД, собственик на медия „Нова Варна“ с  рег. № 
РД20023112ВН/01.12.2020 г., относно медийно партньорство за 
отразяването на културни и други значими събития на Община Варна. 

- Предложение от Деница Джурова – управител на „Фокус Нунти“ ООД 
с рег. № РД20024484ВН/21.12.2020 г., относно концепция за реализиране на 
предаване „Варна на Фокус“ в ефира на радио „Фокус Варна“, посветено на 
Община Варна. 

- Предложение от Кирил Налджиев – управител на Медия груп 24 
ЕООД с  рег. № РД21000510ВН/11.01.2021 г., относно цялостно отразяване 
на културни, спортни и други значими събития на Община Варна. 

- Писмо от Кристина Николова – директор „Реклама“ на Труд медиа 
ЕООД с рег. № ОС21000014ВН/12.01.2021 г.,  относно медийно отразяване 
на ключови проекти за развитие на град Варна през 2021 г. 

- Предложение от Р. Широков – управител на „Клиър Сенс“ с рег. № 
РД21002300ВН/02.02.2021 г., относно медийно отразяване на културни, 
образователни, спортни и други значими събития на Община Варна. 

-Предложение от Росен Иванов – генерален директор на Offline Media 
Group с рег. № ОС21000043ВН/25.01.2021 г., относно  отразяване на Варна 
– 100 години морски курорт, 100 г. Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ 95 
г. международен фестивал „Варненско лято“. 

- Писмо от Венелина Гочева – управител на „ПРО НЮЗ България“ АД 
с рег. № ОС21000070ВН/10.02.2021 г., относно медийно партньорство с 
Община Варна за отразяването на значими инициативи и обществени каузи. 

 
Мария Тодорова: 
Предвид проведената дискусията още в процеса на разглеждане на 

проекта за дневен ред моля за Вашите принципни мнения и становища във 
връзка с медийните партньорства на община Варна и финансирането на 
медийното отразяване на дейността на общината в областта на културата. 

 
Николай Капитанов обясни, че е участвал в заседанието на други две 

комисии, които не са дали положително становище за финансирането на 
медиите, тъй като те са частни и следва да си изпълняват дейността. 

 
Стела Николова предложи комисията да даде отрицателно становище 

по отношение на финансирането на медиите, защото няма изработени 
критерии, по които може да се кандидатства. 
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Марица Гърдева обясни, че е съгласна да бъдат изработени критерии 
като фонд култура за финансиране на медиите с цел улесняване на 
дейността на комисиите. Неглижирането на журналистите, които в момента 
са на линия и професионалисти в своята област. Предлагам да се сформира 
една комисия за да бъдат изработени критерии, по които медиите да 
кандидатстват.  

 
Бе дадена думата на представителите на медиите, чиито предложения 

са включени в дневния ред в т. 1. 
 
Росен Иванов – генерален директор на Offline Media Group обясни, че 

собственик на списанието от 6 години на пазара. Те са частна медия и  
списанието им не се продава на пазара, а в същото време достига но милион- 
милион и половина души в България се разпространява като се вози на 
седалките на всеки автобус на компаниите „Етап“ „Груп“ и „Юниън 
Ивкони“. Рекламираме дейността на дадена община, което го правим от 3 
години с Община Бургас през месеците юли, август и септември, като по 
този начин много туристи посещават града. 

 
Мария Тодорова предложи да се изработят общи принципни 

критерии, по които медиите да кандидатстват за финансиране. В качеството 
си на председател на комисията да отправи питане до кмета, ако се реши 
това, и след като се  получи информация кои медии и на каква стойност са 
имали сключени договори с тях през миналата година,  респективно както и 
дали има предоставени отчети за 2020 г. , да се коментира въпроса отново. 

Възможност е и тази, предоставяна от фонд „Култура“, който има 
добър механизъм на работа. Предвид търсените  от медиите суми в размер 
на около 283 000 лв. може да се отправи  препоръка към ПК „Финанси и 
бюджет“ за увеличаване на предвидените средства с 200 000 лв. за проекти 
за медии във фонд Култура“ за 2021 г.  

Мария Тодорова предложи да бъде сформирана работна група, която 
да изработи принципни критерии за финансирането на медиите. 

 
Марица Гърдева: искам да Ви информирам, че в момента във фонд 

„Култура“ има едно направление за медийни проекти и няма да има промяна 
в правилника. 

 
Коста Базитов обясни, че за медийните проекти финансирането е в 

размер на 10 000 лв., като има и самофинансиране. Необходимо е време, тъй 
като след внасяне и разглеждане на предложенията следва да се вземе 
решение от Общинския съвет. 
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Тодор Балабанов обясни, че това е дългогодишна практика на работа 
с повечето от медиите, които са кандидатствали със своите проекти. Считам 
да ги разгледате по същество или поотделно всяко едно предложение, или 
анблок, за да дадете съответното си становище. Това са индивидуални 
проекти на всяка една медия и проектите им са различни. 

 
Стела Николова предложи анблок да бъдат гласувани всички медийни 

проекти. 
 
Мария Тодорова подложи предложената процедура за гласуване 

анблок на точките от 1.2. до 1.10. за медийните проекти. 
 

Резултати от гласуване: „За“ – 7, „Против“ - 1; „Въздържал се“ – 1. 
Предложението се приема. 

 
Мария Тодорова предложи проект за решение по същество: ПК 

„Култура и духовно развитие“ дава положително становище за 
финансирането на медийните проекти от точка 1.2. до т. 1.10 съгласно 
предложенията в тях и препраща км ПК „Финанси и бюджет“ за вземане на 
окончателно решение.  

 
Резултати от гласуване: „За“ – 5, „Против“ - 4; „Въздържал се“ – 0. 
Предложението се приема. 

                                                 
 
ВТОРА ТОЧКА 

 
         Мария ТОДОРОВА: 

Колеги, предлагам да изберем жури за удостояване с награда “Варна”, 
съгласно чл. 6, ал. 1 от Статута за присъждане на награда “Варна” за ярки 
постижения в областта на културата.  

 
Уведоми, че е публикувано съобщение от „Канцелария на Общински 

съвет“ за влизаме в процедура за разглеждане на предложения за награда 
“Варна” за ярки постижения в областта на културата. До 1 март съгласно 
статута следва да се избере журито, в което да участват изтъкнати творци, 
дейци на културата, организатори, мениджъри и обществени дейци. 

Председател на журито е председателят на комисията, както и някои от 
членовете традиционно са носителите на награда „Варна“ за предходната 
година. В случая това са одобрените носители с решение № 392-
4/№8/29.09.2020 г. на Общински съвет-Варна. 
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Предложенията, направени от председателя,  са: 
Петър Тодоров – носител на голямата награда „Варна“ - един от 

създателите и главен редактор на в-к Черно море, Черноморие, Варненски 
Вестник и на списанията Морски свят и Простори, както и на поредицата 
„10 книги за Варна“. Издател на книги, свързани с Варна и Черноморието, 
морето, архитектурата, спорта, музиката. Наградата е по повод приноса му 
за съхраняването на паметта на културата на Варна в 8-томната поредица 
„Енциклопедия Варна“ на издателство Морски свят и за „Енциклопедия 
Варна. Театър“ от 2019г, което систематизира информация за сценичните 
изкуства. 

Венелин Иванов – скулптор, член на СБХ, с уникални идеи и проекти 
като художник, с множество самостоятелни и в екип изложби във Варна, РБ 
и над 14 в чужбина. Последната – награда „Варна“ в сектор „Изобразителни 
изкуства“.    

Стоян Стоянов –млад варненец завършил НАТФИЗ "Кр. Сарафов" 
през 2007 г. и Актьор в ДКТ-Варна от август 2007 г., има опит и в 
режисьорската работа. С множество индивидуални и колективни награди. 
Последната - за яркото му актьорско постижение в ролята на Лисугера в 
спектакъла за възрастни „Лисугерът“ по Славомир Мрожек   

Румяна Петрова - („Госпожа Виола“) е музикант с утвърдена 
международна кариера на три континента – Европа, Северна Америка и 
Южна Африка. С две магистратури - Музикална педагогика и 
Изпълнителско изкуство, финализира и докторантура в Изпълнителско 
изкуство. През 1999 емигрира в САЩ, където заема позиция на водач виоли 
в камерен оркестър и свири в струнен квартет. Като камерен музикант и 
солист осъществява над 15 концерта в легендарната зала Карнеги хол в Ню 
Йорк, както и много турнета във Вашингтон, Бостън, Маями, и други 
градове по източното крайбрежие на САЩ. Преподава в продължение на 10 
години в Консерваторията Бруклин в Ню Йорк и в музикалната школа 
Страдивари в Маями. Провежда активна политика за популяризирането на 
българската музика в чужбина, за което получава Годишната награда на 
фондацията „Bulgarian Virtuosi” през 2003. Има присъдена Голямата награда 
за цялостни постижения на БАРОК (Българската асоциация на 
работодателите в областта на културата) за 2019. От декември 2019 е 
директор на НУИ „Добри Христов“ – Варна. Ще разчитаме на г-жа Петрова 
в разделите Музика, опера, танц. 

Мариета Бобева - завършила е Института за културно просветни 
кадри – Варна, със специалност театър и е магистър по журналистика от 
Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Работила е като 
режисьор в телевизии, както и като изпълнителен продуцент и изпълнителен 
директор на телевизия. от 2011 г. е ръководител на РТВЦ-Варна. Била е 
преподавател в дисциплината „Учебно ТВ-студио“ във ВСУ „Черноризец 
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Храбър“. Има награда „Златна маска“ за безрезервна подкрепа и благородно 
отношение към Варненския драматичен театър, както и почетен плакет „100 
години Независима България“ като режисьор на филма „Градините на цар 
Фердинанд I“  и награда „Варна“  като режисьор на филма “ Четирите сезона 
на Варненско лято“ от  документалната поредица „ №1 Туризмът“ . Член на 
Съюза на българските журналисти. Ще разчитаме на нея в областта на 
журналистиката и филмопроизводството. 
 Владимир Попов – архитект, завършил Школа за високо 
архитектурно майсторство - ВИАС- златен медал. Член на Камарата на 
архитектите  в България. Със солиден професионален опит в архитектурни 
проекти и градоустройство, включително и при изготвяне на стратегии за 
градоустройствено развитие на населени места и курортни комплекси, 
включително и тази на Варна. С участие в национални и международни 
конкурси, от които от почти всички има призови награди. Преподавател и 
лектор в курсове за опазване на културно-историческото наследство. 
 

Бранимир Балачев предложи Елица Виденова за член на журито, като 
представи кратка информация за нея.  

 
Мария Тодорова обясни, че кандидатите за членове на журито са 

професионалисти от различни области в сферата на културата и са подбрани 
като предложения така, че целият спектър да бъде обхванат на високо 
професионално ниво, като се разчита някои да са в повече от една сфеера. 
Изтъкна, че че г-жа Виденова е оценен от община Варна професионалист в 
своята област. Тя е член на Експертния съвет по естетизация на градската 
среда и е ценна като експерт. Г-жа Виденова е в областта на литературата и 
реално се конкурира с г-н Петър Тодоров -  носителят на Голямана награда 
„Варна“ за 2020 г. 

 
Мария Тодорова: Подлагам на гласуване състава на журито за награда 

„Варна“ за ярки постижения в областта на културата. 
 
Проект за решение: На основание. чл. 6, ал. 1 от Статута за 

присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата 
ПК „Култура и духовно развитие“ избира жури в състав 7 члена: 
 1. Мария Тодорова – председател на ПК „Култура и духовно 
развитие“.  

Членове: 
2. Петър Тодоров    

          3. Венелин Иванов   
4. Стоян Стоянов  
5. Румяна Петрова 
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6. Мариета Бобева  
7. Владимир Попов 

 
Резултати от гласуването: „За“ – 7, „Против“ - 0; „Въздържал се“ – 0. 
Предложението се приема. 

 
                                               ТРЕТА ТОЧКА 

 
Мария ТОДОРОВА: 

 Колеги, предлагам да разгледаме писмо от Антония Йовчева – 
директор на дирекция „Култура и духовно развитие“ с рег. № 
ОС21000099ВН/23.02.2021 г., относно приемане на годишен финансов 
отчет на фонд „Култура“ ведно с годишен доклад на Комисията по 
мониторинг и оценка, избор на временни членове на Експертния съвет на 
фонд „Култура“ и избор на състав на Комисия по мониторинг и оценка – 
външни експерти  на фонд „Култура“. 

 
Г-жа Антония Йовчева представи информация за годишен финансов 

отчет на фонд „Култура“ ведно с  годишен доклад на Комисията по 
мониторинг и оценка, предложения на временни членове на Експертния 
съвет на фонд „Култура“ и избор на състав на Комисия по мониторинг и 
оценка – външни експерти  на фонд „Култура“. 
 

Мария Тодорова подложи на гласуване следния проект за решение: 
         На основание чл. 9, т. 7 от Правилника за работа на фонд „Култура“ на 
община Варна, ПК „Култура и духовно развитие“ приема годишен финансов 
отчет на фонд „Култура“ ведно с годишен доклад на комисията по 
мониторинг и оценка на фонд „Култура“. 

 
Резултати от гласуването: „За“ – 7, „Против“ - 0; „Въздържал се“ – 1. 
Предложението се приема. 

 
Колеги предлагам да гласуваме предложението за избор на  временни 

членове на Експертния съвет на фонд „Култура”. 
Проект за решение: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 7, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за работа на фонд 
„Култура” на община Варна и по предложение на ПК „Култура и духовно 
развитие“, Общински съвет – Варна избира временни членове на Експертния 
съвет на фонд „Култура”, както следва:   

1. Симеон Лютаков; 
2. Кремена Цанкова; 
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3. арх. Владимир Попов; 
4. Росица Тодорова;  
5. Александър Донев; 
6. Антон Момчилов. 

 
Резултати от гласуването: „За“ – 8, „Против“ - 0; „Въздържал се“ – 0. 
Предложението се приема. 
 
          Колеги, предлагам на основание чл. 33, ал. 3 от Правилника за работа 
на фонд „Култура“ на Община Варна, ПК „Култура и духовно развитие“ да 
избере състав на Комисия за мониторинг към фонд „Култура” на община 
Варна, както следва: 
        1.доц. д-р Дарина Павлова  
        2. Пламена Паламарова   
        3. Андрей Костов 

 
Резултати от гласуването: „За“ – 8, „Против“ - 0; „Въздържал се“ – 0. 
Предложението се приема. 

 
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
Няма постъпили предложения. 
 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията. 
 
Край на заседанието: 18:50ч 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „КДР“                         ПРОТОКОЛИРАЛ: 
                                                        
     _____/П/__________                                           ______/П/___________ 
    /Мария ТОДОРОВА/                                         /Джемиле ДЖЕЛИЛОВА/ 


