
 
 

                                                    ПРОТОКОЛ 

  

№ 14 

 

Днес,  04.01.2022 г., от 13.00 часа в стаята на съветника в Община Варна  

се проведе онлайн заседание на ПК „Култура и духовно развитие”. 

На заседанието се включиха: 

  Мария Тодорова - Председател  

  Веселин Вешев 

  Даниела Димова  

  Йорданка Проданова 

  Калин Михов 

  Николай Евтимов 

  Николай Капитанов 

  Петко Петков 

  Христо Боев 

 

 Не се включиха: Антон Апостолов и Димитър Чутурков. 
  

         Присъстваха още: Антония Йовчева – директор на дирекция „Култура и 

духовно развитие“, Десислава Георгиева – началник отдел към дирекция 

„Култура и духовно развитие“ и адв. Деяна Стефанова – адвокат-довереник 

към Общински съвет – Варна. 

 

Председателят на ПК „Култура и духовно развитие”, предложи 

заседанието да протече при следния проект за 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

 1. Разглеждане на писмо от работна група сформирана от членове на 

ПК „Култура и духовно развитие“ с рег. № ОС21000569ВН/30.12.2021 г., 

относно проект за Правила за финансиране на медиите за 2022 г.  

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

„Култура и духовно развитие“ с рег. № КДР21000817ВН/16.12.2021 г.,  

относно промени в Правилника за работа на фонд „Култура” на община 

Варна и приемане на Насоки за кандидатстване по направленията на 

общински фонд „Култура“ за 2022 г. 

  3.  Разни. 

 

  Моля за Вашите мнения и предложения. 

 

Венелин ВЕШЕВ 

Искам да отпадне първа точка от дневния ред, тъй като за мен е 

неприемливо от общинския бюджет да се отделят пари за медии и по точно 



 
 

от бюджета за култура. Нека тези средства да бъдат давани за култура на 

творци и артисти, а не на медии. 

 

 Председателят на комисията подложи на гласуване предложението на 

Веселин Вешев да отпадне първа точка от дневния ред. 

 

  Резултати от гласуването „За“ –  2, „Против“ - 3; „Въздържал се“ – 3. 

Предложението не се приема. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване проекта за дневен 

ред.  

Резултати от гласуването за приемане на дневния ред:  

„За“ – 5, „Против“ - 1; „Въздържал се“ – 2. 

Предложението се приема. 

 

                                               ПЪРВА ТОЧКА 

 

Мария ТОДОРОВА: 

Колеги, предлагам да разгледаме  писмо от работна група сформирана 

от членове на ПК „Култура и духовно развитие“ с рег. № 

ОС21000569ВН/30.12.2021 г., относно проект за Правила за финансиране на 

медиите за 2022 г.  

   

Въпросът, който трябваше да реши формираната работна група на 

проведено заседание на ПК КДР от 28.10.2021 г. беше основно да решим 

въпроса с напрежението, което се получава в края на всяка една календарна 

година с така наречения проблем за финансирането на медиите. Темата с 

финансирането на медиите представлява едно изкривяване на обществените 

отношения, в които се намира всяка една институция, включително и 

Община Варна във връзка с комуникацията с медиите. В работната група 

участваха членове на комисията и г-жа Антония Йовчева – директор на 

дирекция „Култура и духовно развитие“. Проведохме няколко заседания на 

работната група и направихме проучвания, като лично съм провела 

разговори с журналисти и експерти. След като анализирахме ситуацията и 

следва и медиите да участват в партньорство с общината, като равноправни 

субекти. Правила за финансиране на медиите за 2022 г. сме Ви ги 

представили в проект. 

Моля за Вашите мнения и становища. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

          Считаме, че не е редно да се раздават пари за медиите. Искам да 

коментирам т. 2 проектите, които се подкрепят самото описание не звучи 

коректно. Предлагам да го променим като включим следните текстове 

„Подкрепят се проекти, които подобряват осведомеността на потребителите 



 
 

за различни теми от местния живот; дават възможност за представяне на 

различни гледни точки; подпомагат дебатирането на различни проблеми от 

местния живот; насърчават независимите оценки за събитията в Община 

Варна; представят различни групи от местната общност, включително 

уязвими групи и хора в неравностойно положение“.  

Според мен, трябва да направим всичко възможно да получим доклад от 

медиите, които са получили финансиране миналата година по какъв начин 

са разходвани средствата. 

 

  Мария ТОДОРОВА 

  Предложението, което работната група прави, се обосновава и с 

използването на целия капацитет на фонда, включително и системата за 

мониторинг на проектите, които се осъществяват с финансирането на 

фонда. Към фонда имаме комисия по мониторинг, която оценява в процеса 

на развитие всички проекти и изготвят доклад, който се разглежда от 

Експертния съвет и от нашата комисия. Ако пристъпим към регулиране на 

отношенията с медиите по този ред бихме гарантирали, че контролът и 

системата на наблюдение ще установяват качество на проектите, което е 

показател за бъдещото развитие на медийните проекти. 

Г-н Капитанов, Вашето предложение върви в унисон с предложението 

на работната група и бихме могли да го обединим двете предложения и да 

детайлизираме предложението на работната група, а именно: 

         „II. Подкрепят се проекти с иновативни идеи, разработени в развитие, 

защитаващи  интересите на обществото, с представени ясни качествени и 

количествени индикатори за доказване на изпълнението и уникалност на 

идеята, съдържанието, формирани и изпълнени от екип с доказана 

експертност. Подкрепят се проекти, които подобряват осведомеността на 

потребителите за различни теми от местния живот; дават възможност за 

представяне на различни гледни точки; подпомагат дебатирането на 

различни проблеми от местния живот; насърчават независимите оценки за 

събитията в Община Варна; представят различни групи от местната 

общност, включително уязвими групи и хора в неравностойно положение. 

Съдържанието на проектите е с предварително уредени авторски и сродни 

на тях права, включително и върху снимки, видеа, съдържание, за което 

доставчикът подава декларация при кандидатстването“.  

 

Подлагам на гласуване предложението на г-н Капитанов за допълнение 

на т. II като изр. 2 в предложения проект. 

   Резултати от гласуването „За“ – 6, „Против“ - 0; „Въздържал се“ – 3. 

Предложението се приема. 

 

Предвид липсата на други предложения и допълнения Председателят 

на комисията подложи на гласуване следния 



 
 

            ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:  

           ПК „Култура и духовно развитие“ дава положително становище и 

приема Правила за финансиране на медиите за 2022 г. ведно с направеното 

допълнение, като инкорпорира същите като Направление 4.3. „Медийни 

проекти“ в Насоки за кандидатстване по направленията на общински фонд 

„Култура“ - 2022 г.   

 

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

     Предложението се приема. 

 

                                               ВТОРА ТОЧКА 

 

Мария ТОДОРОВА: 

Колеги, предлагам да разгледаме писмо от Антония Йовчева – 

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

КДР21000817ВН/16.12.2021 г., относно промени в Правилника за работа 

на фонд „Култура” на община Варна и приемане на Насоки за 

кандидатстване по направленията на общински фонд „Култура“ за 2022 г.  

 

Давам думата на г-жа Антония Йовчева – директор на дирекция 

„Култура и духовно развитие“. 

 

Антония ЙОВЧЕВА 

         Седемгодишният ни опит и екипа, който водя в качеството си на 

координатор на фонд „Култура“ на Община Варна с дирекция „Култура и 

духовно развитие“ заедно с моите колеги в лицето на Десислава Георгиева, с 

експертите - специалисти по фонд „Култура“ натрупахме достатъчно голям 

опит спрямо проектите, които се предлагат от кандидатстващите 

организации. Направена е електронна система за улесняване и 

осъвременяване на работата на програмата на фонд „Култура“.  

 Предлагаме промени в Правилника и в Насоките. 

В Насоките за кандидатстване по направленията на общински фонд 

„Култура“ за 2022 г. в целите се допълва „с целите на инициативата Нов 

Европейски Баухаус. 

Допълва се нова точка 11, а именно: 

          11. да подкрепи индивидуални артисти и организации в създаването 

на проекти, които са в съответствие с целите на инициативата Нов 

Европейски Баухаус, а именно: изграждане на устойчиво и приобщаващо 

бъдеще чрез нов подход към намирането на иновативни решения на сложни 

обществени проблеми чрез съвместно творчество. 

Новият Европейски Баухаус е инициатива, която има за цел да доведе 

Европейския зелен пакт до нашите жилища и призовава за колективни 

усилия за изграждането на едно ново устойчиво, приобщаващо и красиво 

бъдеще. Тази инициатива е един иновативен културен проект за Европа. 



 
 

Новият Баухаус е замислен като творческо пространство на синергия между 

науката, технологиите, културата и изкуствата и предприемачеството, за 

което архитекти, инженери, дизайнери, учени и артисти да работят заедно, 

за да намерят решение за едно по-добро бъдеще“. 

          Направление 1.5. Нови фестивали и конкурси - остава неактивно за 

2022 г. 

 

 След проведени дебати председателят на комисията подложи на 

гласуване процедура за гласуване анблок на промените в Правилника за 

работа на фонд „Култура” на община Варна, предложени от г-жа Йовчева в 

качеството й на  координатор на фонда. 

            

  Резултати от гласуването: „За“ – 7, „Против“ - 0; „Въздържал се“ – 2. 

 Предложението се приема. 

 

    Председателят на комисията подложи на гласуване промените в 

Правилника за работа на фонд „Култура” на община Варна направени от 

дирекция „Култура и духовно развитие“, а именно:    

  

В Раздел I „Общи положения“  

- изменя се чл. 2, ал. 1, т. 2  

като текста: „чл. 2, ал. 1, т. 2 Постепенно създаване на условия за 

развитие на многообразието и качеството на културното предлагане в 

Община Варна за периода 2015-2020 г“. 

          придобива следния вид: „чл. 2, ал. 1, т. 2 Постепенно създаване 

на условия за развитие на многообразието и качеството на културното 

предлагане в Община Варна за периода 2021-2027 г.  

 

- изменя се чл. 2, ал. 1, т. 3 

  като текста: „чл. 2, ал. 1, т. 3.  Създаване на условия за развитие на 

международно културно сътрудничество и обмен. Инвестиране 

приоритетно в творческото развитие на културните дейци на града. 

Реализиране на проекти, насочени към жителите и гостите на града“. 

           придобива следния вид: „чл. 2, ал. 1, т. 3.  Създаване на условия 

за развитие на международно културно сътрудничество и обмен. 

Инвестиране приоритетно в творческото развитие на културните 

организации и индивидуални артисти на града. Реализиране на 

проекти, насочени към жителите и гостите на града“. 

 

В Раздел II „Финансиране и органи на управление“ 

- изменя се чл.10, ал. 1, т. 1, 7 и 8. 
          като текста: „чл.10, ал. 1, т. 1, 7 и 8. Всяка година преди 

приемането на бюджета на текущата година Експертният съвет определя 

със свое решение процедура за работата на фонда: 



 
 

1. сроковете за кандидатстване и общата сума по направленията 

7. максималния срок за изготвяне отчет на дейностите, финансирани 

от фонда; 

8. датите на сесиите за съответната година;“. 

           придобива следния вид: „чл.10, ал. 1, т. 1, 7 и 8. Всяка година 

преди приемането на бюджета на текущата година Експертният съвет 

определя със свое решение процедура за работата на фонда: 

1. сроковете за кандидатстване, общ бюджет за текущата година 

и процентното съотношение на бюджета за всяка сесия; 

7. отпада 

8. прогнозен график на сесиите за съответната година; 

 

- изменя се чл. 10 ал. 2,  

като текста: „чл. 10 ал. 2 Експертният съвет се свиква на редовно 

заседание от неговия Председател до 10 дни след крайния срок за подаване 

на документите по обявените сесии, съгласно определения график, но най-

малко веднъж на два месеца по искане на нейния Председател, както и на 

извънредни заседания по искане на 1/3  от членовете“. 

придобива следния вид: „чл. 10 ал. 2 Експертният съвет се 

свиква на редовно заседание по искане на неговия Председател, както 

и на извънредни заседания, по искане на 1/3 от членовете му“. 

  

    - изменя се чл. 11 т. 3   
като текста: „чл. 11 т. 3  до 15 декември на текущата година 

представя на ПК „Култура и духовно развитие“ проект за бюджет на 

Фонда за следващата година“.   

придобива следния вид: „чл. 11 т. 3 Представя на ПК „Култура и 

духовно развитие“ проект за бюджет на Фонда за следващата година в 

едно с проектобюджета на община Варна за предстоящата година“.   

 

          В Раздел III „Условия и ред за финансиране на фестивали, 

конкурси и проекти в сферата на културата от фонд култура“ 

 

- изменя се чл. 14, ал. 2 

като текста: „чл. 14, ал. 2 Финансирането се осъществява по 

направления, определени и одобрени от ПК „Култура и духовно развитие” 

към Общински съвет – Варна за съответната календарна година“. 

придобива следния вид: „чл. 14, ал. 2 Финансирането се 

осъществява съгласно Насоки за кандидатстване, одобрени от ПК 

„Култура и духовно развитие” към Общински съвет – Варна“. 

 

 - отпада „чл. 14, ал. 4 При липса на кандидати за съответното 

направление, обявено в решението по чл. 10, ал. 1, т. 1, или в случай на 

неусвояване на средствата, предвидени за съответното направление, 



 
 

Експертният съвет може да пренасочи средства към едно или повече от 

другите направления“. 

 

 

           - изменя се чл. 15, ал. 2 

            като текста: „чл. 15, ал. 2 Собственото участие на кандидата в 

осигуряването на процент от общия бюджет на кандидатстващия проект се 

определя за всяко отделно направление, съгласно решението на 

Експертния съвет по чл. 10, ал. 1, т. 2. Целият размер на самоучастие от 

общите разходи на фестивала, конкурса или проекта  се удостоверява с 

декларация от участника“. 

придобива следния вид:  „чл. 15, ал. 2 Собственото участие на 

кандидата в осигуряването на процент от общия бюджет на 

кандидатстващия проект се определя за всяко отделно направление, 

съгласно решението на Експертния съвет по чл. 10, ал. 1, т. 1. 

Задължителният размер на самоучастие от общите разходи на 

фестивала, конкурса или проекта  се удостоверява с декларация от 

участника“. 

 

- отпада „чл. 16, ал. 4 Съответствието с изискванията по чл. 16, ал. 1 

и ал. 2 се удостоверяват с копия на документи, заверени с „Вярно с 

оригинала”, подпис и печат на вносителя, при подаване на проектното 

предложение“. 

 

           - изменя се чл. 18, т. 16  
като текста: „чл. 18, т. 16 Разходи договорени и осъществявани 

като външни услуги от представляващият организацията със себе си, със 

съпруга/та си и с роднините си по права линия и с юридически лица , в 

чиито органи за управление или собственици са такива лица“. 

придобива следния вид: „чл. 18, т. 16 Разходи договорени и 

осъществявани, като външни услуги от представляващият организацията с 

юридически лица, в чиито органи за управление или собственик е същия 

представляващ“. 

 

В Раздел IV „ Ред за кандидатстване по фонд „Култура“ на 

Община Варна 

 

 - изменя се чл. 19  

 като текста: „чл. 19 По предложение на ПК „Култура и духовно 

развитие“, но не по-късно от 20 декември след решение на Общински 

съвет – Варна, Координаторът на фонда предприема действия за откриване 

на процедура по кандидатстване. Обявата се публикува в интернет-

страницата на Община Варна, на интернет-страницата на Дирекция 



 
 

„Култура и духовно развитие”, в един централен и един регионален 

ежедневник и съдържа следните реквизити. 

придобива следния вид: „чл.19 След приемане на Насоките за 

кандидатстване за предстоящата година от ПК „Култура и духовно 

развитие“, Координаторът на фонда предприема действия за 

откриване на процедура по кандидатстване. Обявата се публикува в 

интернет страницата на Община Варна, на интернет страницата на 

фонд „Култура“. 

  

- изменя се чл. 19, т. 2  

 като текста: „чл. 19, т. 2 Адрес, телефон, електронен адрес за 

кореспонденция; 

 придобива следния вид: „чл. 19, т. 2 Адрес, електронен адрес за 

кореспонденция“; 

 

          - изменя се чл. 20, ал. 1 

като текста: „чл. 20, ал 1 Кандидатите по фонда имат възможност 

свободно да изтеглят от сайта на Дирекция „Култура и духовно развитие” 

пакет документи за кандидатстване, който включва:“. 

придобива следния вид: „чл. 20, ал 1 Кандидатите по фонда имат 

възможност да се регистрират в електронната система на фонд 

„Култура“ на Община Варна, да попълнят заявление за 

кандидатстване и след получаване на деловоден номер да попълнят 

електронните форми на своя проект“. 

 

          - отпадат т. 1 и т. 2 от чл. 20, ал. 1 
          „1. Насоки за кандидатстване, указващи целите, задачите, 

направленията, сроковете и размера на финансирането и критериите за 

оценка; 

          2. Формуляри за кандидатстване по направления с набор от 

приложими документи;“. 

 

           - изменя се чл. 20, ал. 3 

като текста: „чл. 20 ал 3 Координаторът на фонда организира 

Информационен ден до 5 дни след откриване на процедура по 

кандидатстване“. 

придобива следния вид: „чл. 20, ал. 3 Координаторът на фонда 

организира Информационен ден след откриване на процедура по 

кандидатстване“. 

 

            - изменя се чл. 21, ал. 5 

 като текста: „чл. 21, ал 5 Юридически и физически лица могат да 

кандидатстват с не повече от две проектни предложения в рамките на 

Програмата за текущата година“. 



 
 

придобива следния вид: „чл. 21, ал 5 Юридически и физически 

лица могат да кандидатстват с до две проектни предложения в 

рамките на Програмата за текущата година, но само едно може да бъде 

финансирано“. 

  

- изменя се чл. 22  

като текста: „чл. 22 Кандидатстващите за финансиране проектни 

предложения трябва да съдържат попълнен Формуляр за кандидатстване и 

пълен набор от изискуемите документи за съответното направление и 

сесия, изрично посочени в Насоките за кандидатстване“. 

придобива следния вид: „чл. 22 Кандидатстващите за 

финансиране проектни предложения трябва да съдържат попълнени 

всички форми в електронната система на фонд „Култура“ както и 

изискуемите документи за съответното направление и сесия, изрично 

посочени в Насоките за кандидатстване“. 

 

В Раздел V „ Ред за разглеждане и оценяване на кандидатите“ 

 

         - изменя се чл. 23, ал. 6 

като текста: „чл. 23, ал. 6 Кандидатите с констатирани 

административни несъответствия имат право в срок от три работни дни 

след публикуване на протоколите на Комисията по допустимост на сайта 

на Дирекция „Култура и духовно развитие” да ги отстранят. Входирането 

на документите с отстранените несъответствия става по реда на чл. 21, ал. 

2“. 

придобива следния вид: „чл. 23, ал. 6 Кандидатите с 

констатирани административни несъответствия имат право да ги 

отстранят в срок от три работни дни след публикуване на резултатите 

от работата на Комисията по допустимост в електронната система на 

фонда“.  

 

          - изменя се чл. 24, ал. 2 

като текста: „чл. 24 ал. 2 Всяко проектно предложение в 

направленията  „Фестивали и конкурси”,  „Творчески проекти”, 

„Международно сътрудничество”, „Мобилност” и „Публики” се оценява 

самостоятелно и независимо от двама членове на Експертния съвет по чл. 

7, ал. 3, съгласно Оценъчните карти. За всеки оценен проект външните 

експерти изготвят доклад с мотиви на оценка“. 

придобива следния вид:  „чл. 24 ал. 2 Всяко проектно 

предложение в направленията се оценява самостоятелно и независимо 

от двама членове на Експертния съвет по чл. 7, ал. 3, съгласно 

Оценъчните карти. За всеки оценен проект външните експерти 

изготвят съдържателна оценка“.  

 



 
 

             - изменя се чл. 24, ал. 5 
            като текста: чл. 24, ал. 5 Експертният съвет взема под внимание 

докладите с мотиви за оценка на външните експерти, допуска до 

разглеждане проектните предложения съгл. чл. 24 (3) и приема с 2/3 

мнозинство от присъстващите решение за допускането им за финансиране. 

придобива следния вид: „чл. 24, ал. 5 Експертният съвет взема 

под внимание съдържателните оценки на външните експерти, допуска 

до разглеждане проектните предложения съгл. чл. 24 (3) и приема с 2/3 

мнозинство от присъстващите решение за допускането им за 

финансиране“.  

 

 - изменя се чл. 25, ал. 2  
           като текста: „чл. 25, ал. 2 Експертният съвет изготвя Списък с 

допуснатите за финансиране проектни предложения, който съдържа 

информация за размера на отпуснатото финансиране и мотивите на 

оценяване“. 

придобива следния вид: „чл. 25, ал. 2 Експертният съвет изготвя 

Списък с допуснатите за финансиране проектни предложения, който 

съдържа информация за кандидата, името на проекта и  размера на 

отпуснатото финансиране“.  

 

  - изменя се чл. 25, ал. 4  
като текста: „чл. 25, ал. 4 Кандидатите, по чиито проектни 

предложения са направени корекции или редукции от Експертния съвет 

следва в петдневен срок от публикуването на решението на Експертния 

съвет на интернет страницата на Дирекция „Култура и духовно развитие”, 

да предоставят коригирано проектно предложение по процедурата по чл. 

21, ал. 2. Кандидатите имат право да откажат финансирането и да не 

предоставят изисканите промени в документацията“. 

придобива следния вид: „чл. 25, ал 4 Кандидатите, по чиито 

проектни предложения са направени корекции или редукции от 

Експертния съвет следва в петдневен срок от публикуването на 

решението на Експертния съвет на интернет страницата на 

електронната система на фонд „Култура“, да предоставят коригирано 

проектно предложение по процедурата по чл. 21, ал. 2. Кандидатите 

имат право да откажат финансирането с писмено уведомление по 

електронен път“.   

 

 - изменя се чл. 26, ал. 1  
като текста:  „чл. 26 ал. 1 Предоставените от кандидата документи, 

по чл. 25, ал. 5  минават за оценка през Комисията за допустимост“. 

придобива следния вид: „чл. 26 ал. 1 Предоставените от 

кандидата документи, по чл. 25, ал. 4  минават за оценка през 

Комисията за допустимост“.   



 
 

 

- изменя се чл. 26, ал. 2  
като текста: „чл. 26, ал. 2 Резултатите от оценката за допустимост 

се разглеждат от Експертния съвет. При неспазване на изискванията по чл. 

25, ал. 5, класирането на съответното проектно предложение се анулира и 

не се допуска до финансиране“. 

придобива следния вид: „чл. 26, ал. 2 Резултатите от оценката за 

допустимост се разглеждат от Експертния съвет. При неспазване на 

изискванията по чл. 25, ал. 4, класирането на съответното проектно 

предложение се анулира и не се допуска до финансиране“.   

 

 - изменя се чл. 27, ал. 2  
като текста: „чл. 27, ал. 2 След утвърждаване от Кмета на Община 

Варна Списъкът с одобрените за финансиране кандидати се публикува на 

интернет-страниците на Общински съвет – Варна и на Дирекция „Култура 

и духовно развитие” в тридневен срок“. 

придобива следния вид: „чл. 27, ал. 2 След утвърждаване от 

Кмета на Община Варна Списъкът с одобрените за финансиране 

проектни предложения се публикува на интернет страниците на 

електронната система на фонд „Култура“ и на Дирекция „Култура и 

духовно развитие” в тридневен срок“. 

 

           В Раздел VII „Отчетност. Мониторинг и оценка.“ 

 

           - изменя се чл. 30 

като текста: „чл. 30 Експертният съвет на фонд „Култура” 

осъществява цялостен контрол върху изпълнението на фестивалите, 

конкурсите или проектите в сферата на културата, финансирани по фонда“. 

придобива следния вид: „чл. 30 Експертният съвет на фонд 

„Култура” осъществява наблюдение върху изпълнението на фестивалите, 

конкурсите или проектите в сферата на културата, финансирани по фонда“.   

 

            - изменя се чл. 37, ал. 1 

           като текста: „чл. 37, ал. 1 Докладът по чл. 36 се предава за 

утвърждаване от Експертния съвет не по-късно от 1 декември на текущата 

година и се публикува на интернет-страницата на Дирекция „Култура и 

духовно развитие” в петнадесетдневен срок“.  

           придобива следния вид: „чл. 37, ал. 1 Докладът по чл. 36 се 

предава за утвърждаване от Експертния съвет не по-късно от 1 декември 

на текущата година и се публикува на интернет страницата на 

електронната система на фонда в петнадесетдневен срок“.  

  

  Резултати от гласуването: „За“ – 7, „Против“ - 0; „Въздържал се“ – 2. 

 Предложението се приема. 



 
 

 

       В първа точка от дневния ред направихме изменения в Насоки за 

кандидатстване по направленията на общински фонд „Култура“ за 2022 

г., като включихме и медийните проекти. В тази връзка ще Ви предложа 

допълнения към Правилника за работа на фонд „Култура” на община Варна 

свързани с новото направление 4.3., което не променя общата визия. 

Въвеждаме медийните проекти, като част от нормативния акт, който 

регулира цялостната дейност на общинския фонд, като промените са в 

червенои в представеното Ви предложение, видимо от Вас на екран, а 

именно: 

    В раздел I  „Общи положения“ 

    - чл. 1, нова „ал. (2) При определени ред, условия и критерии 

чрез фонд „Култура“, разработени в Насоките за кандидатстване по 

направленията на общинския фонд „Култура“ , се допуска 

финансиране на медийни проекти, които се реализират от доставчици 

на медийни услуги- печатни и електронни медии - радиа, телевизии, 

вестници, списания, интернет-сайтове и представляват проекти, 

създадени и реализирани в публичното пространство, развиващи теми 

от различни области на обществения живот в община Варна – култура,  

образование и наука, младежки дейности и спорт, туризъм, икономика, 

инфраструктура и градска среда, обществени процеси и други, 

характеризиращи се с висока значимост и осъществяващи обективна 

информираност на варненската общественост“. 

 

- чл. 2 в края се поставя запетая и се допълва със следния текст: 

„както и на качествени медийни проекти при условията на чл.1, ал. 2 

от настоящия Правилник“. 

 
         -в чл. 2, ал. 1- „Цели“ се добавя нова „т. 4. Чрез медийните проекти 

се цели осигуряването на обективна информираност на варненската 

общественост /и не само на нея/, като по всяка разработвана тема от 

различните области на обществения живот на община Варна се 

представят повече от една гледна точка предвид очакваното 

въздействие върху обществеността, като се способства изграждането 

на устойчив модел на обществено-културно развитие в община Варна, 

съхраняващ вече постигнатото и създаващ условия за устойчиво 

надграждане и просперитет на общността“. 

 

         - чл. 2, ал.2 „Задачи“ се добавя нова „т. 14. чрез медийните проекти 

да създаде условия за обективна информираност на общността и 

разработване на иновативни идеи, създадени и реализирани в 

публичното пространство, развиващи теми от различни области на 

обществения живот в община Варна – култура,  образование и наука, 



 
 

младежки дейности и спорт, туризъм, икономика, инфраструктура и 

градска среда, обществени процеси и други“. 

 

           В раздел II “Финансиране и органи на управление“ 

 - чл. 4, нова т. 2 - съфинансиране на медийни проекти на 

конкурсен принцип“, 

Досегашната т. 2 става т. 3. 

 

- чл. 7, ал. 3, т. 1 се допълва: 

като текста: „1 Шест независими външни експерти в сферата на 

културата с висше образование по съответното направление в зависимост 

от избраните програмни направления: визуални и изпълнителски изкуства; 

музика; литература филмово изкуство и дизайн“. 

придобива следния вид: „т.1 Шест независими външни експерти 

в сферата на културата и медиите с висше образование и/или 

професионален опит по съответното направление в зависимост от 

избраните програмни направления: визуални и изпълнителски 

изкуства; музика; литература филмово изкуство, дизайн и медии“. 

  

          - допълва се наименованието на раздел III 

          като текста:  „Условия и ред за финансиране на фестивали, 

конкурси и проекти в сферата на културата от фонд култура“. 

        придобива следния вид: „Условия и ред за финансиране на 

фестивали, конкурси и проекти в сферата на културата и медийни 

проекти от фонд култура“. 

 
- чл. 12 се добавя нова „ал. (2) Целево се съфинансират и медийни 

проекти, създадени и реализирани в публичното пространство, 

развиващи теми от различни области на обществения живот в община 

Варна, реализирани по начин, обезпечаващ възприемането им, 

включително и резултатите от тях,  преимуществено от варненска 

публика, спазвайки принципа за прозрачно и целесъобразно 

разходване на публични средства“. 

 

- чл. 14, ал. 1 се допълва след фразата „.. в сферата на културата..“ с 

текста „и медийни проекти“. 

придобива следния вид: „чл. 14, ал. 1 Фонд „Култура” финансира 

фестивали, конкурси и проекти в сферата на културата и медийни 

проекти на конкурсен принцип с процедура, осигуряваща 

равнопоставеност на кандидатстващите физически и юридически 

лица и обективност при подбора и оценката“. 

 

           - чл. 14, ал 4 след отпадане с предходно предложение се изменя, 

както следва: „Бюджетът на направление „Медийни проекти“ е обособен 



 
 

в рамките на общия бюджет на фонда. Експертният съвет с решение не 

може да прехвърля средства към или от него“. 

 

- чл. 15 ал. 1 се допълва след фразата „.. в сферата на 

културата..“ с текста „и медийни проекти“. 

придобива следния вид: „чл. 15, ал. 1 Фонд „Култура” финансира 

частично разходи за реализацията на фестивали, конкурси и проекти 

в сферата на културата и медийни проекти и свързаните с това 

дейности“. 

 

          - чл. 16 -нова „т. (4) Доставчик на медийна услуга,  регистриран 

като  физическо лице – едноличен търговец, е допустим кандидат в 

направление „Медийни проекти“. 

 

  - изменя се чл. 17, ал. 4  

като текста:  „чл. 17, ал. 4 Липсата на обстоятелства по чл. 17, ал. 1, 

т. 4-8, се проверява на ниво оценка на допустимостта от Комисията по 

допустимостта“. 

придобива следния вид: „чл. 17, ал. 4 Липсата на обстоятелства по 

чл. 17, ал. 1, т. 4-8, както и на други условия по допустимостта на 

кандидатите съгласно Насоки за кандидатстване, се проверява на 

ниво оценка на допустимостта от Комисията по допустимостта“. 

 

   В Раздел IV „ Ред за кандидатстване по фонд „Култура“ на 

Община Варна 

- чл. 21 нова „ал. 6 - Одобряват се за финансиране до два проекта 

до максимално определената сума за кандидати, отговарящи и на 

специалните условия за доставчик на медийна услуга в направление 

„Медийни проекти“, ако същите са подадени в него, а в случай, че 

кандидатът, отговарящ на посочените условия, е подал заявление и в 

друго направление по фонд „Култура“, одобрение за финансиране в 

Направление „Медийни проекти“ е допустимо за до един проект“. 

 

          - допълва се наименованието на раздел VI, като в края му се добавя 

текстът и „медийните проекти“: 

         и придобива следния вид: „Ред за сключване на договор за 

финансиране на фестивали, конкурси и проекти в сферата на 

културата и медийните проекти“.   

 

- чл. 28 се допълва след фразата „.. в сферата на културата..“ с текста 

„и медийните проекти“.   
  и придобива следния вид: „чл. 28 Договорите за финансиране на 

фестивали, конкурси и проекти в сферата на културата и медийните 



 
 

проекти се сключват от Кмета на Община Варна – от една страна, и от 

кандидата-изпълнител – от друга страна“. 

 

 

           В Раздел VII „Отчетност. Мониторинг и оценка.“ 

- чл.  35 се допълва след фразата „.. в сферата на културата..“  с 

текста  „и медийните проекти“.   

  и придобива следния вид: „чл. 35 Комисията за мониторинг и 

оценка оценява качеството на финансираните фестивали, конкурси и 

проекти в сферата на културата и медийните проекти по специален 

ред и правила, на основата на събраните данни и анализ спрямо 

мисията, целите и задачите на фонд „Култура”. 

 

         Председателят подложи на гласуване процедура за гласуване анблок 

на всички предложени от нея промени в Правилника за работа на фонд 

„Култура” на община Варна.     

 

Резултати от гласуването: „За“ – 7, „Против“ - 0; „Въздържал се“ – 2. 

 Предложението се приема. 

 

Подлагам на гласуване направените предложенията за промени по 

същество в цялост. 

Резултати от гласуването: „За“ – 7, „Против“ - 0; „Въздържал се“ – 2. 

 Предложението се приема. 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 36 от Закона за закрила и 

развитие на културата, във връзка с писма от Антония Йовчева – 

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

КДР21000817ВН/16.12.2021 г., и по предложение на ПК „Култура и 

духовно развитие“, Общински съвет – Варна изменя и допълва 

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

следва: 

В Раздел I „Общи положения“  

    - чл. 1, нова „ал. (2) При определени ред, условия и критерии 

чрез фонд „Култура“, разработени в Насоките за кандидатстване по 

направленията на общинския фонд „Култура“, се допуска финансиране 

на медийни проекти, които се реализират от доставчици на медийни 

услуги- печатни и електронни медии - радиа, телевизии, вестници, 

списания, интернет-сайтове и представляват проекти, създадени и 

реализирани в публичното пространство, развиващи теми от различни 

области на обществения живот в община Варна – култура,  образование 

и наука, младежки дейности и спорт, туризъм, икономика, 



 
 

инфраструктура и градска среда, обществени процеси и други, 

характеризиращи се с висока значимост и осъществяващи обективна 

информираност на варненската общественост“. 

 

- чл. 2 в края се поставя запетая и се допълва със следния текст: 

„както и на качествени медийни проекти при условията на чл. 1, ал. 2 

от настоящия Правилник“. 

 

- изменя се чл. 2, ал. 1, т. 2  

като текста: „чл. 2, ал. 1, т. 2 Постепенно създаване на условия за 

развитие на многообразието и качеството на културното предлагане в 

Община Варна за периода 2015-2020 г“. 

          придобива следния вид: „чл. 2, ал. 1, т. 2 Постепенно създаване 

на условия за развитие на многообразието и качеството на културното 

предлагане в Община Варна за периода 2021-2027 г.  

 

- изменя се чл. 2, ал. 1, т. 3 

  като текста: „чл. 2, ал. 1, т. 3.  Създаване на условия за развитие на 

международно културно сътрудничество и обмен. Инвестиране 

приоритетно в творческото развитие на културните дейци артисти на 

града. Реализиране на проекти, насочени към жителите и гостите на града“. 

           придобива следния вид: „чл. 2, ал. 1, т. 3.  Създаване на условия 

за развитие на международно културно сътрудничество и обмен. 

Инвестиране приоритетно в творческото развитие на културните 

организации и индивидуални артисти на града. Реализиране на 

проекти, насочени към жителите и гостите на града“. 

 

          - в чл. 2 ал., 1 – „Цели“ се добавя нова „т. 4 Чрез медийните 

проекти се цели осигуряването на обективна информираност на 

варненската общественост /и не само на нея/, като по всяка 

разработвана тема от различните области на обществения живот на 

община Варна се представят повече от една гледна точка предвид 

очакваното въздействие върху обществеността, като се способства 

изграждането на устойчив модел на обществено-културно развитие в 

община Варна, съхраняващ вече постигнатото и създаващ условия за 

устойчиво надграждане и просперитет на общността“. 

 

         - в чл. 2, ал. 2 „Задачи“ се добавя нова „т. 14 чрез медийните 

проекти да създаде условия за обективна информираност на 

общността и разработване на иновативни идеи, създадени и 

реализирани в публичното пространство, развиващи теми от 

различни области на обществения живот в община Варна – култура,  

образование и наука, младежки дейности и спорт, туризъм, 



 
 

икономика, инфраструктура и градска среда, обществени процеси и 

други“. 

В Раздел II „Финансиране и органи на управление“ 

- чл. 4, нова „т. 2 съфинансиране на медийни проекти на 

конкурсен принцип“. 

Досегашната т. 2 става т. 3. 

 

- допълва се чл. 7, ал. 3, т. 1: 

като текста: „1 Шест независими външни експерти в сферата на 

културата с висше образование по съответното направление в зависимост 

от избраните програмни направления: визуални и изпълнителски изкуства; 

музика; литература филмово изкуство и дизайн“. 

придобива следния вид: „т.1 Шест независими външни експерти 

в сферата на културата и медиите с висше образование и/или 

професионален опит по съответното направление в зависимост от 

избраните програмни направления: визуални и изпълнителски 

изкуства; музика; литература филмово изкуство, дизайн и медии“. 

  

- изменя се чл.10, ал. 1, т. 1, 7 и 8. 
          като текста: „чл. 10, ал. 1, т. 1, 7 и 8. Всяка година преди 

приемането на бюджета на текущата година Експертният съвет определя 

със свое решение процедура за работата на фонда: 

1. сроковете за кандидатстване и общата сума по направленията 

7. максималния срок за изготвяне отчет на дейностите, финансирани от 

фонда; 

8. датите на сесиите за съответната година;“. 

           придобива следния вид: „чл.10, ал. 1, т. 1, 7 и 8. Всяка година 

преди приемането на бюджета на текущата година Експертният съвет 

определя със свое решение процедура за работата на фонда: 

1. сроковете за кандидатстване, общ бюджет за текущата година 

и процентното съотношение на бюджета за всяка сесия; 

7. отпада 

8. прогнозен график на сесиите за съответната година; 

 

- изменя се чл. 10 ал. 2,  

като текста: „чл. 10 ал. 2 Експертният съвет се свиква на редовно 

заседание от неговия Председател до 10 дни след крайния срок за подаване 

на документите по обявените сесии, съгласно определения график, но най-

малко веднъж на два месеца по искане на нейния Председател, както и на 

извънредни заседания по искане на 1/3  от членовете“. 

придобива следния вид: „чл. 10 ал. 2 Експертният съвет се 

свиква на редовно заседание по искане на неговия Председател, както 

и на извънредни заседания, по искане на 1/3 от членовете му“. 

  



 
 

    - изменя се чл. 11 т. 3   
като текста: „чл. 11 т. 3  до 15 декември на текущата година 

представя на ПК „Култура и духовно развитие“ проект за бюджет на 

Фонда за следващата година“.   

придобива следния вид: „чл. 11 т. 3 Представя на ПК „Култура и 

духовно развитие“ проект за бюджет на Фонда за следващата година в 

едно с проектобюджета на община Варна за предстоящата година“.   

 

           - допълва се наименованието на раздел III 

          като текста:  „Условия и ред за финансиране на фестивали, 

конкурси и проекти в сферата на културата от фонд култура“. 

        придобива следния вид: „Условия и ред за финансиране на 

фестивали, конкурси и проекти в сферата на културата и медийни 

проекти от фонд култура“. 

 

- чл. 12 се добавя нова „ал. (2) Целево се съфинансират и медийни 

проекти, създадени и реализирани в публичното пространство, 

развиващи теми от различни области на обществения живот в община 

Варна, реализирани по начин, обезпечаващ възприемането им, 

включително и резултатите от тях,  преимуществено от варненска 

публика, спазвайки принципа за прозрачно и целесъобразно 

разходване на публични средства“. 

 

- чл. 14, ал. 1 се допълва след фразата „..в сферата на културата..“ с 

текста „и медийни проекти“. 

придобива следния вид: „чл. 14, ал. 1 Фонд „Култура” финансира 

фестивали, конкурси и проекти в сферата на културата и медийни 

проекти на конкурсен принцип с процедура, осигуряваща 

равнопоставеност на кандидатстващите физически и юридически 

лица и обективност при подбора и оценката“. 

 

- изменя се чл. 14, ал. 2 

като текста: „чл. 14, ал. 2 Финансирането се осъществява по 

направления, определени и одобрени от ПК „Култура и духовно развитие” 

към Общински съвет – Варна за съответната календарна година“. 

придобива следния вид: „чл. 14, ал. 2 Финансирането се 

осъществява съгласно Насоки за кандидатстване, одобрени от ПК 

„Култура и духовно развитие” към Общински съвет – Варна“. 

 

 - „чл. 14, ал. 4 след отпадане с предходно предложение се изменя, 

както следва: „Бюджетът на направление „Медийни проекти“ е 

обособен в рамките на общия бюджет на фонда. Експертният съвет с 

решение не може да прехвърля средства към или от него“. 

 



 
 

- чл. 15 ал. 1 се допълва след фразата „..в сферата на културата..“ с 

текста „и медийни проекти“. 

придобива следния вид: „чл. 15, ал. 1 Фонд „Култура” финансира 

частично разходи за реализацията на фестивали, конкурси и проекти 

в сферата на културата и медийни проекти и свързаните с това 

дейности“. 

 

          - изменя се чл. 15, ал. 2 
          като текста: „чл. 15, ал. 2 Собственото участие на кандидата в 

осигуряването на процент от общия бюджет на кандидатстващия проект се 

определя за всяко отделно направление, съгласно решението на 

Експертния съвет по чл. 10, ал. 1, т. 2. Целият размер на самоучастие от 

общите разходи на фестивала, конкурса или проекта  се удостоверява с 

декларация от участника“. 

придобива следния вид:  „чл. 15, ал. 2 Собственото участие на 

кандидата в осигуряването на процент от общия бюджет на 

кандидатстващия проект се определя за всяко отделно направление, 

съгласно решението на Експертния съвет по чл. 10, ал. 1, т. 1. 

Задължителният размер на самоучастие от общите разходи на 

фестивала, конкурса или проекта  се удостоверява с декларация от 

участника“. 

 

- „чл. 16, ал. 4 след отпадане с предходно предложение се изменя, 

както следва: „Доставчик на медийна услуга, регистриран като  

физическо лице – едноличен търговец, е допустим кандидат в 

направление „Медийни проекти“. 

 

- изменя се чл. 17, ал. 4  

като текста:  „чл. 17, ал. 4 Липсата на обстоятелства по чл. 17, ал. 1, 

т. 4-8, се проверява на ниво оценка на допустимостта от Комисията по 

допустимостта“. 

придобива следния вид: „чл. 17, ал. 4 Липсата на обстоятелства по 

чл. 17, ал. 1, т. 4-8, както и на други условия по допустимостта на 

кандидатите съгласно Насоки за кандидатстване, се проверява на 

ниво оценка на допустимостта от Комисията по допустимостта“. 

 

           - изменя се чл. 18, т. 16  

като текста: „чл. 18, т. 16 Разходи договорени и осъществявани 

като външни услуги от представляващият организацията със себе си, със 

съпруга/та си и с роднините си по права линия и с юридически лица , в 

чиито органи за управление или собственици са такива лица“. 

придобива следния вид: „чл. 18, т. 16 Разходи договорени и 

осъществявани, като външни услуги от представляващият 



 
 

организацията с юридически лица, в чиито органи за управление или 

собственик е същия представляващ“. 

 

 

В Раздел IV „ Ред за кандидатстване по фонд „Култура“ на 

Община Варна 

 - изменя се чл. 19  

 като текста: „чл. 19 По предложение на ПК „Култура и духовно 

развитие“, но не по-късно от 20 декември след решение на Общински 

съвет – Варна, Координаторът на фонда предприема действия за откриване 

на процедура по кандидатстване. Обявата се публикува в интернет-

страницата на Община Варна, на интернет-страницата на Дирекция 

„Култура и духовно развитие”, в един централен и един регионален 

ежедневник и съдържа следните реквизити. 

придобива следния вид: „чл.19 След приемане на Насоките за 

кандидатстване за предстоящата година от ПК „Култура и духовно 

развитие“, Координаторът на фонда предприема действия за 

откриване на процедура по кандидатстване. Обявата се публикува в 

интернет страницата на Община Варна, на интернет страницата на 

фонд „Култура“. 

 

           - изменя се чл. 19, т. 2  

 като текста: „чл. 19, т. 2 Адрес, телефон, електронен адрес за 

кореспонденция; 

 придобива следния вид: „чл. 19, т. 2 Адрес, електронен адрес за 

кореспонденция“; 

 

          - изменя се чл. 20, ал. 1 

като текста: „чл. 20, ал 1 Кандидатите по фонда имат възможност 

свободно да изтеглят от сайта на Дирекция „Култура и духовно развитие” 

пакет документи за кандидатстване, който включва:“. 

придобива следния вид: „чл. 20, ал 1 Кандидатите по фонда имат 

възможност да се регистрират в електронната система на фонд 

„Култура“ на Община Варна, да попълнят заявление за 

кандидатстване и след получаване на деловоден номер да попълнят 

електронните форми на своя проект“. 

 

          - отпадат т. 1 и т. 2 от чл. 20, ал. 1 
          „1.Насоки за кандидатстване, указващи целите, задачите, 

направленията, сроковете и размера на финансирането и критериите за 

оценка; 

          2.Формуляри за кандидатстване по направления с набор от 

приложими документи;“. 

 



 
 

           - изменя се чл. 20, ал. 3 

като текста: „чл. 20 ал 3 Координаторът на фонда организира 

Информационен ден до 5 дни след откриване на процедура по 

кандидатстване“. 

придобива следния вид: „чл. 20, ал. 3 Координаторът на фонда 

организира Информационен ден след откриване на процедура по 

кандидатстване“. 

 

            - изменя се чл. 21, ал. 5 

 като текста: „чл. 21, ал 5 Юридически и физически лица могат да 

кандидатстват с не повече от две проектни предложения в рамките на 

Програмата за текущата година“. 

придобива следния вид: „чл. 21, ал 5 Юридически и физически 

лица могат да кандидатстват само с до две проектни предложения в 

рамките на Програмата за текущата година“, но само едно може да 

бъде финансирано. 

 

 - чл. 21 нова „ал. 6 Одобряват се за финансиране до два проекта до 

максимално определената сума за кандидати, отговарящи и на 

специалните условия за доставчик на медийна услуга в направление 

„Медийни проекти“, ако същите са подадени в него, а в случай, че 

кандидатът, отговарящ на посочените условия, е подал заявление и в 

друго направление по фонд „Култура“, одобрение за финансиране в 

Направление „Медийни проекти“ е допустимо за до един проект“. 

 

- изменя се чл. 22  

като текста: „чл. 22 Кандидатстващите за финансиране проектни 

предложения трябва да съдържат попълнен Формуляр за кандидатстване и 

пълен набор от изискуемите документи за съответното направление и 

сесия, изрично посочени в Насоките за кандидатстване“. 

придобива следния вид: „чл. 22 Кандидатстващите за 

финансиране проектни предложения трябва да съдържат попълнени 

всички форми в електронната система на фонд „Култура“ както и 

изискуемите документи за съответното направление и сесия, изрично 

посочени в Насоките за кандидатстване“. 

 

В Раздел V „ Ред за разглеждане и оценяване на кандидатите“ 

 

         - изменя се чл. 23, ал. 6 

като текста: „чл. 23, ал. 6 Кандидатите с констатирани 

административни несъответствия имат право в срок от три работни дни 

след публикуване на протоколите на Комисията по допустимост на сайта 

на Дирекция „Култура и духовно развитие” да ги отстранят. Входирането 



 
 

на документите с отстранените несъответствия става по реда на чл. 21, ал. 

2“. 

придобива следния вид: „чл. 23, ал. 6 Кандидатите с 

констатирани административни несъответствия имат право да ги 

отстранят в срок от три работни дни след публикуване на резултатите 

от работата на Комисията по допустимост в електронната система на 

фонда“.  

 

          - изменя се чл. 24, ал. 2 

като текста: „чл. 24 ал. 2 Всяко проектно предложение в 

направленията  „Фестивали и конкурси”,  „Творчески проекти”, 

„Международно сътрудничество”, „Мобилност” и „Публики” се оценява 

самостоятелно и независимо от двама членове на Експертния съвет по чл. 

7, ал. 3, съгласно Оценъчните карти. За всеки оценен проект външните 

експерти изготвят доклад с мотиви на оценка“. 

придобива следния вид:  „чл. 24 ал. 2 Всяко проектно 

предложение в направленията се оценява самостоятелно и независимо 

от двама членове на Експертния съвет по чл. 7, ал. 3, съгласно 

Оценъчните карти. За всеки оценен проект външните експерти 

изготвят съдържателна оценка“.  

 

             - изменя се чл. 24, ал. 5  
            като текста: чл. 24, ал. 5 Експертният съвет взема под внимание 

докладите с мотиви за оценка на външните експерти, допуска до 

разглеждане проектните предложения съгл. чл. 24 (3) и приема с 2/3 

мнозинство от присъстващите решение за допускането им за финансиране. 

придобива следния вид: „чл. 24, ал. 5 Експертният съвет взема 

под внимание съдържателните оценки на външните експерти, допуска 

до разглеждане проектните предложения съгл. чл. 24 (3) и приема с 2/3 

мнозинство от присъстващите решение за допускането им за 

финансиране“.  

 

 - изменя се чл. 25, ал. 2  
           като текста: „чл. 25, ал. 2 Експертният съвет изготвя Списък с 

допуснатите за финансиране проектни предложения, който съдържа 

информация за размера на отпуснатото финансиране и мотивите на 

оценяване“. 

придобива следния вид: „чл. 25, ал. 2 Експертният съвет изготвя 

Списък с допуснатите за финансиране проектни предложения, който 

съдържа информация за кандидата, името на проекта и размера на 

отпуснатото финансиране“.  

 

- изменя се чл. 25, ал. 4  



 
 

като текста: „чл. 25, ал. 4 Кандидатите, по чиито проектни 

предложения са направени корекции или редукции от Експертния съвет 

следва в петдневен срок от публикуването на решението на Експертния 

съвет на интернет страницата на Дирекция „Култура и духовно развитие”, 

да предоставят коригирано проектно предложение по процедурата по чл. 

21, ал. 2. Кандидатите имат право да откажат финансирането и да не 

предоставят изисканите промени в документацията“. 

придобива следния вид: „чл. 25, ал 4 Кандидатите, по чиито 

проектни предложения са направени корекции или редукции от 

Експертния съвет следва в петдневен срок от публикуването на 

решението на Експертния съвет на интернет страницата на 

електронната система на фонд „Култура“, да предоставят коригирано 

проектно предложение по процедурата по чл. 21, ал. 2. Кандидатите 

имат право да откажат финансирането с писмено уведомление по 

електронен път“.   
 

 - изменя се чл. 26, ал. 1  
като текста:  „чл. 26 ал. 1 Предоставените от кандидата документи, 

по чл. 25, ал. 5  минават за оценка през Комисията за допустимост“. 

придобива следния вид: „чл. 26 ал. 1 Предоставените от 

кандидата документи, по чл. 25, ал. 4 минават за оценка през 

Комисията за допустимост“.   

 

- изменя се чл. 26, ал. 2  

като текста: „чл. 26, ал. 2 Резултатите от оценката за допустимост 

се разглеждат от Експертния съвет. При неспазване на изискванията по чл. 

25, ал. 5, класирането на съответното проектно предложение се анулира и 

не се допуска до финансиране“. 

придобива следния вид: „чл. 26, ал. 2 Резултатите от оценката за 

допустимост се разглеждат от Експертния съвет. При неспазване на 

изискванията по чл. 25, ал. 4, класирането на съответното проектно 

предложение се анулира и не се допуска до финансиране“.   

 

 - изменя се чл. 27, ал. 2  
като текста: „чл. 27, ал. 2 След утвърждаване от Кмета на Община 

Варна Списъкът с одобрените за финансиране кандидати се публикува на 

интернет-страниците на Общински съвет – Варна и на Дирекция „Култура 

и духовно развитие” в тридневен срок“. 

придобива следния вид: „чл. 27, ал. 2 След утвърждаване от 

Кмета на Община Варна Списъкът с одобрените за финансиране 

проектни предложения се публикува на интернет страниците на 

електронната система на фонд „Култура“ и на Дирекция „Култура и 

духовно развитие” в тридневен срок“. 

 



 
 

           - допълва се наименованието на раздел VI, като в края му се добавя 

текстът и “медийните проекти“. 

        и придобива следния вид: „Ред за сключване на договор за 

финансиране на фестивали, конкурси и проекти в сферата на 

културата и медийните проекти“.   

    

- чл. 28 се допълва след фразата „..в сферата на културата..“ с текста  

„и медийните проекти“.   

   придобива следния вид: „чл. 28 Договорите за финансиране на 

фестивали, конкурси и проекти в сферата на културата и медийните 

проекти се сключват от Кмета на Община Варна – от една страна, и от 

кандидата-изпълнител – от друга страна“. 

 

             В Раздел VII „Отчетност. Мониторинг и оценка.“ 

 

           - изменя се чл. 30 

като текста: „чл. 30 Експертният съвет на фонд „Култура” 

осъществява цялостен контрол върху изпълнението на фестивалите, 

конкурсите или проектите в сферата на културата, финансирани по фонда“. 

придобива следния вид: „чл. 30 Експертният съвет на фонд 

„Култура” осъществява наблюдение върху изпълнението на 

фестивалите, конкурсите или проектите в сферата на културата, 

финансирани по фонда“.   

 

- чл.  35 се допълва след фразата „..в сферата на културата..“ с текста  

„и медийните проекти“.   

   придобива следния вид: „чл. 35 Комисията за мониторинг и 

оценка оценява качеството на финансираните фестивали, конкурси и 

проекти в сферата на културата и медийните проекти по специален 

ред и правила, на основата на събраните данни и анализ спрямо 

мисията, целите и задачите на фонд „Култура”. 

 

            - изменя се чл. 37, ал. 1  

           като текста: „чл. 37, ал. 1 Докладът по чл. 36 се предава за 

утвърждаване от Експертния съвет не по-късно от 1 декември на текущата 

година и се публикува на интернет-страницата на Дирекция „Култура и 

духовно развитие” в петнадесетдневен срок“.  

           придобива следния вид: „чл. 37, ал. 1 Докладът по чл. 36 се 

предава за утвърждаване от Експертния съвет не по-късно от 1 

декември на текущата година и се публикува на интернет страницата 

на електронната система на фонда в петнадесетдневен срок“.  

Резултати от гласуването: „За“ – 7, „Против“ - 0; „Въздържал се“ – 2. 

 Предложението се приема. 

 



 
 

        Преминаваме към разглеждането на Насоки за кандидатстване по 

направленията на общински фонд „Култура“ 2022 г. 

        Във връзка с новото направление предлагам следните промени:  

В „Мисия“ допълваме с второ изречение „Фондът подпомага  

изграждането на устойчив модел на обществено-културно развитие в 

община Варна, съхраняващ вече постигнатото и създаващ условия за 

устойчиво надграждане и просперитет на общността.  

      В „Цели“ добавяме „Създаване на условия за обективна 

информираност на варненската общественост“. 

В „Задачи“: 

към т. 1 след фразата „.. публични средства за култура..“ се добавя „и 

медийни проекти“  

нова „т. 12 -  да подкрепи иновативни идеи, разработени в 

развитие, защитаващи  интересите на обществото чрез медийните 

проекти“.  

 

Добавя се ново направление 4.3. Медийни проекти. 

 

I. Медийните проекти са проекти, които се реализират от доставчици на 

медийни услуги- печатни и електронни медии - радиа, телевизии, 

вестници, списания, интернет-сайтове и представляват проекти, създадени 

и реализирани в публичното пространство, развиващи теми от различни 

области на обществения живот в община Варна – култура,  образование и 

наука, младежки дейности и спорт, туризъм, икономика, инфраструктура и 

градска среда, обществени процеси и други, характеризиращи се с висока 

значимост и осъществяващи обективна информираност на варненската 

общественост /и не само на нея/, представяща повече от една гледна точка,  

и с ясно въздействие върху обществеността,  способстваща изграждането 

на устойчив модел на обществено-културно развитие в община Варна, 

съхраняващ вече постигнатото и създаващ условия за устойчиво 

надграждане и просперитет на общността. Проектите се реализират по 

начин, обезпечаващ възприемането им, включително и резултатите от тях,  

преимуществено от варненска публика. 

 

II. Подкрепят се проекти с иновативни идеи, разработени в развитие, 

защитаващи  интересите на обществото, с представени ясни качествени и 

количествени индикатори за доказване на изпълнението и уникалност на 

идеята, съдържанието, формирани и изпълнени от екип с доказана 

експертност. Подкрепят се проекти, които подобряват осведомеността на 

потребителите за различни теми от местния живот; дават възможност за 

представяне на различни гледни точки; подпомагат дебатирането на 

различни проблеми от местния живот; насърчават независимите оценки за 

събитията в Община Варна; представят различни групи от местната 

общност, включително уязвими групи и хора в неравностойно положение. 



 
 

Съдържанието на проектите е с предварително уредени авторски и сродни 

на тях права, включително и върху снимки, видеа, съдържание, за което 

доставчикът подава декларация при кандидатстването“. 

 

III. При равни други условия допълнителна тежест биха имали 

медийните проекти, които: 1. се осъществяват чрез повече от един канал за 

развиването и изпълнението им и/или достигането до по-широка публика 

по географски показатели /извън варненската/ предвид обществената 

значимост на развиваната тема, обективно повишаваща цялостното 

въздействие на проекта предвид целите му, но съобразена функционално с 

посоченото в т. I,  2. гарантират, че представянето на обществено 

значимата тема в проекта е достъпно за хората с увредено зрение или слух, 

3. са на кандидати, доказващи по-продължително осъществяване на 

медийни услуги, 4. са на кандидати, доказващи посещаемост и 

информационно покритие,  5. са на кандидати, доказващи рейтинг като 

доставчик на медийна услуга. 

 

IV. Допустими кандидати:   

1. доставчици на медийна услуга,  регистрирани като  физическо лице – 

едноличен търговец, или юридическо лице,  носещо редакционна 

отговорност за избора на съдържанието на медийната услуга и определящо 

начина, по който тя е организирана /Редакционна отговорност е 

упражняването на ефективен контрол върху съдържанието, програмните 

схеми и каталога на предоставяните услуги./, осигурили на страницата си в 

интернет лесен, директен и постоянен достъп на потребителите на услугата 

най-малко до следните актуални данни: наименование на доставчика на 

медийната услуга; седалище и адрес на управление; данни, включително 

адрес на електронната поща и телефон за контакти, позволяващи 

установяването на бърз, пряк и ефективен контакт с доставчика, както и: 

1.1. за електронните медии /медии, разпространявани чрез електронни 

съобщителни мрежи - обществени и търговски електронни медии – 

лицензирани или регистрирани обществени или търговски доставчици на 

аудио-визуални медийни услуги или радио услуги/ - данни за Съвета за 

електронни медии, седалище и адрес на управление, адрес на електронната 

му поща и на страницата му в интернет, телефон за контакти. В страницата 

на СЕМ за същите следва да има посочена в съответните регистри 

информация за структурата на собствеността им и за действителните 

собственици на съответните доставчици, предоставена на търговския 

регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по реда 

на Закона за мерките срещу изпирането на пари.  

1.2. за печатни медии /вестници, списания и други периодични 

издания/– доставчикът на услугата следва да присъства в актуализирания 

списък на подадените декларации по чл. 7а, ал. 3 от Закона за 



 
 

задължителното депозиране на печатни и други произведения, поддържан 

на уеб-страницата на Министерството на културата. 

1.3. за медии, разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи -  

онлайн новинарски услуги – електронни издания на вестници, списания, 

информационни агенции и други електронни издания - собственикът 

следва да може да бъде установен чрез справка в Търговски регистър. 

Информацията, идентифицираща собственика на доставчика на услугата, 

задължително следва да присъства на видно място в уеб-страницата на 

медията. 

 

V. Одобряват се за финансиране до два проекта до максимално 

определената сума за кандидати, отговарящи на условията по т. IV от 

настоящото направление, ако същите са подадени в него, а в случай, че 

кандидатът, отговарящ на посочените условия, е подал заявление и в друго 

направление по фонд „Култура“, одобрение за финансиране в Направление 

4.3. е допустимо за до един проект. 

Максималната сума, която може да бъде отпусната в това 

поднаправление е: 

- за проекти с краткосрочно изпълнение /до 3 месеца/ до 15 000 лв.  

- за проекти с продължителност над 3 месеца, но в рамките на 

отчетния период - до 30 000 лв. 

 

VI. Кандидатът трябва да осигури собствено финансиране в размер на 

5% от целия бюджет на проекта и да удостовери тяхното наличие към 

момента на кандидатстване чрез декларация. 
 

         Прогнозния времеви график зависи от доста събития, които предстоят 

да се случат. В медийните проекти срока на подаване на документи да бъде 

едномесечен. Предлагам на една сесия да бъдат разглеждани медийните 

проекти, за да могат да си разпределят времето до края на годината.   

 

          Председателят на комисия подложи процедура за гласуване анблок 

на промените в Насоките за кандидатстване по направленията на 

общински фонд „Култура“ 2022 г., предложени с писмо от дирекция 

„Култура и духовно развитие“ с рег. № КДР21000817ВН/16.12.2021 г., и 

предложение на работна група, сформирана с решение от ПК „Култура и 

духовно развитие“ с рег. № ОС21000569ВН/30.12.2021 г.  и внесени в 

настоящото заседание. 

 

Резултати от гласуването: „За“ – 8, „Против“ - 0; „Въздържал се“ – 1. 

 Предложението се приема. 

 

      Председателят предложи следния  

        ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=429&sp=67&t=63&z=436
http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=429&sp=67&t=63&z=436


 
 

        ПК „Култура и духовно развитие“ приема Насоки за кандидатстване 

по направленията на общински фонд „Култура“ 2022 г., съгласно 

предложение от Антония Йовчева – директор на дирекция „Култура и 

духовно развитие“ с рег. № КДР21000817ВН/16.12.2021 г., и 

предложение на работна група, сформирана с решение от ПК „Култура и 

духовно развитие“ с рег. № ОС21000569ВН/30.12.2021 г. и 

предложенията, направени в настоящото заседание в текста на Насоки за 

кандидатстване по направленията на общинския фонд „Култура“ – 

2022г. /приложение към настоящия протокол/. 

 

Резултати от гласуването: „За“ – 9, „Против“ - 0; „Въздържал се“ – 0. 

 Предложението се приема. 

 

По т. 3 от дневния ред – „Разни“ няма постъпили материали. 

 
 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията. 

 

 

 

         Край на заседанието: 14:52 ч. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „КДР“                         ПРОТОКОЛИРАЛ: 

           

                                              

     ______/П/_________                                         _______/П/__________ 

    /Мария ТОДОРОВА/                                         /Джемиле ЕМИНОВА/ 


