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                                                    ПРОТОКОЛ 

  
№ 16 

 
 

Днес,  31.03.2022 г., от 14.30 часа се проведе заседание на ПК 

„Култура и духовно развитие” в Пленарна зала на Община Варна.   

В заседанието присъстваха: 

  Мария Тодорова - Председател  
  Веселин Вешев 

  Даниела Димова  
  Димитър Чутурков 

  Йорданка Проданова 
  Николай Евтимов 

  Николай Капитанов 
  Петко Петков 

  Христо Боев 
 

 Отсъстваха:   Калин Михов и  Антон Апостолов. 
 

В заседанието участва и г-жа Антония Йовчева – директор на 
дирекция „Култура и духовно развитие“ в община Варна. 

Присъстваха и представители на културната общност в гр. Варна. 
 

 

Председателят на ПК „Култура и духовно развитие”,  предложи 
заседанието да протече при следния проект за 

 
ДНЕВЕН РЕД 

 
1.  Разглеждане на писмо от Дирекция „Култура и духовно 

развитие“ с рег. № КДР22000021ВН/24.01.2022 с приложения:  

1.1. Финансов отчет на фонд "Култура" за 2021 г. 

1.2. Мониторингов доклад на фонд "Култура" за 2021 г. 

 

2. Разглеждане на писмо от представители на културната общност 

с рег. № РД22001944ВН/28.01.2022 г., относно предложения за 
подобряване работата на Фонд "Култура" – Варна. 

          2.1. Писмо от представители на културната общност с рег. № 

РД22001944ВН-001ВН/02.02.2022 г.  

   3. Разни. 



2 
 

  Моля за Вашите мнения и предложения. 

 
   Веселин ВЕШЕВ 

   Предлагам в дневния ред да бъде включено за разглеждане 
предложение от групата на ПП „Възраждане“ в Общински съвет-Варна, 

относно допълване на обемните надписи VARNA с обемни надписи Варна 
изписани на кирилица и второто ми предложение е за възрожденци. 

 
Мария ТОДОРОВА 

Не съм запозната проектът за бюджет да е внесен в Общинския съвет 
и не знам дали в момента е удачно да коментираме темата при положение, 

че тя включва разходване на средства.  
 

Антония ЙОВЧЕВА 
Вие сте получили решението от проведено заседание в края на месец 

март на Експертния съвет по естетизация на градската среда, за да има 

надписа „Варна“ на кирилица, която има две лицеви страни. Позицията е 
одобрена. На трима творци-графици в този жанр сме възложили задача до 

20 април да ни предложат проект. След това проектите ще бъдат 
разгледани, да се избере един и ние може да предприемем конкретни 

действия, след като бъде приет бюджета на Община Варна. 
 

Веселин ВЕШЕВ 
Оттеглям предложенията си. 

  
Председателят на комисията подложи на гласуване проекта за дневен 

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

Предложението се приема. 
 

                                               ПЪРВА ТОЧКА 
 

Мария ТОДОРОВА: 
          Колеги, предлагам да  разгледаме писмо от дирекция „Култура и 

духовно развитие“ с рег. № КДР22000021ВН/24.01.2022 с приложения:  

1.1. Финансов отчет на фонд "Култура" за 2021 г. 

1.2. Мониторингов доклад на фонд "Култура" за 2021 г. 

Давам думата на г-жа Антония Йовчева – директор на дирекция 
„Култура и духовно развитие“ в община Варна. 
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Г-жа Антония Йовчева представи информация за годишен финансов 

отчет на фонд „Култура“ ведно с годишен доклад на Комисията по 
мониторинг. 

 
        Мария ТОДОРОВА: 

        Благодаря на г-жа Йовчева и следва да допълня, че финансовият отчет 
и годишният доклад са приети на заседание на Експертния съвет на фонд 

„Култура“ и в тази връзка те са внесени за разглеждане от постоянната 
комисия. 

 Моля за Вашите мнения и становища по представените материали. 
 

 Даниела ДИМОВА: 
 За мен като човек, който се занимава с култура, е обезпокоителен 

факта, че има много голям процент на безплатни културни събития, които 
предлагаме. Обезпокоително е, когато от съвсем млада възраст 
подрастващите се научат, че изкуството не струва пари и това води при 

израстването им като възрастни да търсят безплатно да бъдат поканени или 
изобщо не отиват на културно събитие. Преди години целият фестивал 

„Варненско лято“ беше безплатен и с празни зали, но по инициатива на 
комисията по култура, когато я оглавявах и на дирекцията ние сложихме 

тези цени от 5 лв. и от 20 лв. и салоните се напълниха от посетители. 
Алармирам за безплатните концерти и спектакли. Безплатно може да бъде 

само уличното изкуство и то при определени условия. 
 

 Николай КАПИТАНОВ: 
          Преди малко споменахте в отчета, че при планирани 1 млн. лв. са 

похарчени 933 х. лв. Какво става с разликата  /оставащите средства/, които 
са били предвидени за култура? Дали може да се намери механизъм, при 
който такива остатъци да не минават в следващ бюджет? Примерно могат 

ли да се дофинансират успешни събития? Какво става със средствата, 
които не са усвоени? 

 
 Антония ЙОВЧЕВА: 

 В края на отчета казах, че има административни разходи за хонорари 
и други. Има средства на отказали се организации от първа сесия 10 

организации и стойността на техните проекти е 24 120 лв. На втора сесия 
са се отказали 6 организации и от техните остават 15 800 лв. Именно тези 

средства останаха неусвоени и отиват към бюджета. 
  

          Николай КАПИТАНОВ: 
          Тези суми, които не са разпределени все пак са предвидени към фонд 

„Култура“. Дали под някаква форма да не бъдат дофинансирани тези 
проекти, които не са получили изцяло сумите, но са спечелили и са 
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изпълнили ангажимента си. Нека да приемем, че това са неизползвани 

суми и ние ако не ги използваме по някакъв начин културният живот на 
Варна ги губи.  

 
 Антония ЙОВЧЕВА: 

 Това може да влезе в правилника на фонда - да има минимален 
списък с организации, които не са успели да се класират да могат 

средствата вторично да бъдат разпределени.  
 

  Николай КАПИТАНОВ:  
 Да впишем в правилника, че експертния съвет трябва да разработи 

методика, по която тези остатъчни суми да бъдат използвани за културните 
субекти във Варна.  

 
          Мария ТОДОРОВА: 
 Идеята Ви е добра, но понякога организациите се отказват в 

последната минута и няма как да бъде извършена процедурата. Няма 100% 
финансиране на проектите, тъй като общият бюджет не достига за това 

предвид големия брой подадени проекти за суми в общ размер около 5 
пъти размера на фонда. Именно заради това проектите за 2021г се 

финансираха целево за част от програмните им разходи. 
 

 Веселина САВОВА: 
 По повод препоръките от комисията за мониторинг исках да зная как 

са взети решенията от Експертния съвет през изминалата година, тъй като 
фонд „Култура“ се финансира изцяло със средства от бюджета на Община 

Варна. Имах искания да ми бъдат предоставени  всички документи  
съгласно достъпа до обществена информация. 
 

          Мария ТОДОРОВА: 
          При разпределението на средствата вървим по процедурата в 

Правилника за работа на фонда. Ще проучим случая, но не мога да 
коментирам в момента без конкретна информация. 

 
Александър НИКОЛОВ 

Хубаво е да сме културни оператори целогодишно, а не просто 
бенефициенти на фонд „Култура“. В моя случай събитията от фонд 

„Култура“ са 1/12. Цялата ми останала дейност искам да бъде в 
нормална конкурентна среда.  

 
Искра ПРОДАНОВА 

Правя фестивал, който тази година ще има своето седмо издание. 
Миналата година нямаше финансиране за шестото издание на фестивала.  
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Фестивал, който издържа във времето, на база на какво основание не 

получава финансиране? 
 

Мария ТОДОРОВА 
Получихте ли на и-мейла си информация, във връзка с 

невъзможността за финансиране? 
 

Искра ПРОДАНОВА 

Получихме след доста забавяне.  

Мария ТОДОРОВА 

Ще проучим конкретния казус след заседанието. 

Председателят 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“ – 8, „Против“ - 0; „Въздържал се“ – 1. 

Предложението се приема. 
            

ВТОРА ТОЧКА 
 

Мария ТОДОРОВА: 
          Колеги, предлагам да  разгледаме писмо от представители на 

културната общност с рег. № РД22001944ВН/28.01.2022 г., относно 
предложения за подобряване работата на Фонд "Култура" – Варна и  

Писмо от представители на културната общност с рег. № 
РД22001944ВН-001ВН/02.02.2022 г.  

 
Давам думата на вносителите да представят исканията си. 
Моля г-жа Антоанела Петрова, като посочено лице за контакт по 

писмо с рег. № РД22001944ВН/28.01.2022 г. 
Предвид, че не е в залата, моля отношение да вземе някой от 

другите посочени вносители. 
При положение, че от присъстващите в залата към настоящия 

момент няма желаещи да изразят позиция, моля от вносителите на 
второто писмо – това с рег. № РД22001944ВН-001ВН/02.02.2022 г. някой 

да представи искането. 
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Станислав ЕВСТАТИЕВ 

Представител съм на независимия културен сектор. Културните 
организации представиха исканията си - описано е в  предложението им 

за подобряване работата на Фонд „Култура“. Желанието на културните 
оператори е първата сесия на фонд „Култура“ да стартира през месец 

ноември. Все пак хората, които искат да провеждат някакви събития 
през месец май или юни, да успеят да ги проведат. Предложението ни е 

да има една сесия на фонд „Култура“ през месец октомври. Кога 
включихте медиите за финансиране към фонд „Култура“? 

 
Мария ТОДОРОВА 

В сроковете, които сме разглеждали промените в Правилника за 
работа на фонда и Насоките. Разглеждахме ги предходната година и на 

заседание на комисията на 04.01.2022 г. приехме текстовете. Проектът за 
бюджет не сме разглеждали, защото не е постъпил в Общинския съвет.  

   

Светлозара ХРИСТОВА 
Диалогът между неправителствения сектор и съответно общинска 

администрация е изключително важен. Много хубава практика е 
започнала в националния фонд „Култура“ и днес приключва 

обсъждането на всички техни извънредни програми. Културният сектор 
получи информация за правото си и за възможността си да вземе 

отношение по тези програми. Мисля и на местно ниво да ни се случват 
нещата онлайн със съответната форма и приложения, след което и двете 

страни да са запознати и да има конструктивен диалог. Не сме срещали 
фонд, който да подкрепя и медиите. Ние не знаем защо се случва и ако 

има становище от община Варна защо тя трябва да финансира медиите. 
Искаме да имате проекти в сферата на културата и изкуството. 
Медийният сектор няма място във фонда и не виждаме основание такъв 

тип проекти да бъдат финансирани. В случая не достигат средства за 
финансиране на културните оператори. Ние пишем и нашите препоръки 

относно фонда. Нашето желание е да се променят така правилата, за да 
работят за нас, за да се чувствате горди за това, което финансирате в 

град Варна.  
 

Николай ТОДОРОВ 
Занимавам се с културно предприемачество и организирам събития 

както във Варна, така и на национално ниво. Във всеки един проект ние, 
културните оператори, работим пряко с медиите. През финансирането на 

тези проекти всяка една медия от Варна получава частично финансиране 
по всеки един проект. Тези медии, които нямат пряко касателство с 

културни проекти не виждам причината да бъдат финансирани. Защо се 
финансират медиите, Защо тази година се забавя фондът? 
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Мария ТОДОРОВА 
Има изрични правила как се разходват публични средства. Без 

приет бюджет може да се разходва сумата до 1/12 от предходния бюджет 
и то при определени параметри. При положение, че финансовата рамка 

на фонд „Култура“ не е приета и предстоят нормативни промени, няма 
как да се разходват средства. 

 
        Поради служебни ангажименти, за които председателят на комисията 

бе уведомена предварително, в 16 ч заседанието напуснаха Димитър 
Чутурков, Даниела Димова, Йорданка Проданова. 

 
Николай КАПИТАНОВ 

Този проблем с медиите съществува от доста време  във Варна и 
самото им финансиране изкривява медийния пазар, като поставя едни 
медии да имат преференциални условия. В момента се прехвърлят към 

фонд „Култура“ и медиите нямат връзка с културата. Категорично 
медиите да ги отделим и да не бъдат включени в този процес. 

 
Веселина САВОВА 

Медиите нямат място изобщо като тема, защото веднага става 
сблъсък. Преди време vlastta.com следеше работата на Общинския съвет, 

но бяхме добронамерени и критични. Тези спорове възникнаха при 
разпределение на средства за медиите в комисията и в съвета. Нека се 

завиши процента на медиите, които отразяват културни събития. Те 
нямат място във фонд „Култура“ и в бюджета на Община Варна. 

  
Мария ТОДОРОВА: 

         Всички сте наясно, че предвид обществено-политическата обстановка 

в държавата през миналата година се затрудниха и забавиха всички 
процеси, включително и работата по подготовката и приемането на 

държавния бюджет, който бе приет в по-късни от обичайните срокове. 
Предвид законовата процедура за приемане на държавния и едва след то ва  

да се изготвя и разглежда общинския бюджет, се забавя и той. 
Относно проектите по фонд „Култура“ - всички искаме една по-

дълга продължителност на проектите - за изпълнение, на сроковете за 
кандидатстване, на възможност за планиране. 

На въпросите каква е практиката в другите градове не мога да 
отговоря – нямам информация  за общините, които имат фонд „Култура“, 

как го правят, но обяснявам ние как действаме относно кандидатстването, 
одобрението на проектите, сключване на договори, изпълнение и отчитане.  
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Николай КАПИТАНОВ 

Предлагам да се подложи на гласуване следния проект за решение: 
ПК „Култура и духовно развитие“ възлага на общинската 

администрация да проучи практиките на градовете Пловдив и София, 
свързани със сключване на договори по финансиране на съответните 

фондове, свързани с култура преди приемането на бюджетите на 
съответните общини, в 14-дневен срок. 

 
Мария ТОДОРОВА: 

Подлагам на гласуване предложението на г-н Капитанов. 
 

Резултати от гласуването: „За“ – 5, „Против“ - 0; „Въздържал се“ – 1. 
Предложението се приема. 

 
 Мария ТОДОРОВА: 
          Относно медиите искам да внеса някои разяснения. 

Употребата на думата „Финансиране“ тръгна от проекта за дневен ред на 
заседанието на ПК КДР през октомври миналата година, когато се 

разглеждаше темата за формиране на работна група за анализ и изготвяне 
на предложение до комисията за създаване на условия и ред за регулиране 

на отношенията с медиите. 
Използвах тази дума - „Финансиране“, която не бе съвсем коректна в 

съдържанието си, но целта беше  думата да бъде разбираема.   
Всъщност тя бе схваната в буквалния й смисъл и до момента следват 

разяснения и какво съм имала предвид с нея.  
Досега медиите подаваха оферти до общината и се сключваха при 

определени условия договори за медийно партньорство и сътрудничество . 
Това продължаваше дълго време.  
Заедно с колегите направихме проучване и обсъждане на варианти, за да 

бъде преустановен този процес, така че да се регулират отношенията и да 
се предотвратят и унизителните и грозните сцени, в които попадаха 

представители на медиите при разглеждане на подобни преписки.   
Във всички случаи трябва да се пази авторитета на отделните групи 

участници – и на медиите, и на общината и, разбира се, на гражданите, в 
интерес на които следва всички ние да осъществяваме дейността си. Затова 

е най-разумно да се създаде рамка, в която да се развиват отношенията.  
 

Имаше предложение за създаване на работна група по повод изготвяне на 
проект за регулиране на отношенията с медиите, прието на заседание на 

ПК КДР през м. октомври.  
Работната група в рамките на няколко месеца в няколко свои заседания 

след обсъждане на много идеи успя да стигне до това разрешение. То е  
стъпка, за да излезем от ситуациите, които се случваха до сега.  Никой няма 



9 
 

претенции, че това е най-доброто разрешение, но е някаква стъпка към 

регулиране на взаимоотношенията. 
Медиите са търговски дружества, но тяхната основна функция, предметът 

им на дейност е да известяват и информират обществеността какво се 
случва в политиката, в културата и в обществения живот.  

Идеята, до която достигнахме с колегите в работната група,  обсъдихме и 
на заседание на Експертния съвет към фонд „Култура“ и едва тогава влезе 

за обсъждане в комисията по култура. 
Предложението е  дейности, касаещи разходване на публични средства,  да 

се реализират на конкурсен принцип.  
Никой не е казал, че коментираният вариант е перфектният механизъм за 

разпределение на обществени средства в сферата на културата и вече 
относно медиите в община Варна. В момента работим с тези параметри, с 

тези принципи и бюджет. В тази връзка искахме да привнесем доброто 
ноу-хау за приемливо работещ механизъм за работа с културните 
оператори и в регулирането на отношенията с медиите. Да се ползва 

структурата, механизма и най-вече системата за контрол, която е 
установена за проектите в сферата на културата, за да може този 

приемливо работещ модел да свърши сходна работа и в отношенията с 
медиите.  

Основната идея е на проектен принцип медиите да бъдат подпомагани и да 
развиват някакви обществени идеи.  

Предложенията за промени в нормативната уредба бяха качени в сайта на 
Общинския съвет съгласно Закона за нормативните актове за възможно 

най-дългия период за обществено обсъждане, а именно един месец.  
 

Текстът, касаещ медиите, е новата ал. 2 на  чл. 1 от Правилника за работа 
на фонд „Култура“: „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 предсталяват 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.“  
Основното е, че организациите, работещи в областта на културата и 

медиите не се конкурират помежду си относно подкрепата от страна на 
общината чрез фонд „Култура“. 
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       В 17ч заседанието напуснаха Христо Боев, Николай Евтимов, Петко 

Петков. 
 

Николай КАПИТАНОВ 
          Предлагам да бъде увеличен бюджета на фонд „Култура“. И да 

добавим към проекта да не бъде отпускано финансиране на медии, които 
не са давали отчет за получено финансиране през предходните години.   

 
Мария ТОДОРОВА: 

      Медиите предоставят отчет на администрацията при сключен 
договор, получено финансиране и след изпълнение на договора.  

 
Николай КАПИТАНОВ 

          Предлагам да допълним предложението медиите да предоставят 
отчет за 2020 и 2021 г. 

 
          Поради липса на кворум на състава на комисията, необходимостта от 

освобождаване на зала „Пленарна“, където се провежда заседанието, 
изтичане на работното време на общината, и предвид режима на съхранение 

на техниката, ползваща се за провеждането му, заседанието беше закрито от 
председателя на комисията. 

 
         Край на заседанието: 17,40 ч. 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „КДР“                         ПРОТОКОЛИРАЛ: 
           

                                              
     _____/П/__________                                        _______/П/__________ 

    /Мария ТОДОРОВА/                                        /Джемиле ЕМИНОВА/ 
 


