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                                                    ПРОТОКОЛ 

  

№ 17 

 

 

Днес,  15.04.2022 г., от 10.00 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 предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД22006857ВН/31.03.2022 г., относно обсъждане и приемане на 

проектобюджета на Община Варна за 2022 г., функция „Култура, спорт, 

почивни дейности и религиозно дело“ и дейност „Международни и местни 

културни прояви“ /приложение 24/.   

1.1. Писмо от Театрално – музикално продуцентски център – Варна  с 

рег. № РД22007957ВН/13.04.2022 г., относно осигуряване на средства за 

юбилейната програма на Държавна опера – Варна.  

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

„Култура и духовно развитие“ с рег. № КДР22000047ВН/25.02.2022 г., 

относно избор на временни членове на Експертния съвет на фонд 

„Култура“ -  външни експерти на фонд „Култура“. 

3. Разни. 
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  Моля за Вашите мнения и предложения. 

 

 Николай КАПИТАНОВ 

 Искам да добавим точка в дневния ред допълнителна точка за 

разглеждането на бюджета на фонд „Култура“, тъй като не знаехме на 

предходното заседание на комисията какъв ще бъде бюджета на фонда и 

там възникнаха въпроси, които излизат основателни т.е. същите средства 

като миналата година, но тази година вкарваме и медиите към тази сума. 

 

Мария ТОДОРОВА: 

 Фонд „Култура“, включително и средствата, са предвидени в първа 

точка от дневния ред. 

     

Николай КАПИТАНОВ 

Оттеглям предложението. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване проекта за дневен ред.  

 

Резултати от гласуването за приемане на проекта за дневен ред:  

„За“ – 9, „Против“ - 0; „Въздържал се“ – 0. 

Предложението се приема. 

 

                                               ПЪРВА ТОЧКА 

 

Мария ТОДОРОВА: 

Колеги, предлагам да  разгледаме  предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД22006857ВН/31.03.2022 г., относно обсъждане и 

приемане на проектобюджета на Община Варна за 2022 г., функция 

„Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ и дейност 

„Международни и местни културни прояви“ /приложение 24/.  В тази 

точка влиза и проекта за бюджет на фонд „Култура“. 

-  Писмо от Театрално – музикално продуцентски център – Варна  с 

рег. № РД22007957ВН/13.04.2022 г., относно осигуряване на средства за 

юбилейната програма на Държавна опера – Варна по повод 75-

годишнината й. 

 

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

„Култура и духовно развитие“ в община Варна. 

 

Антония ЙОВЧЕВА: 

       Представителите на администрацията запознаха членовете на 

комисията с проектобюджета на Община Варна за 2022 г., функция 
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„Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ и дейност 

„Международни и местни културни прояви“ /приложение 24/.   

 

 

Димитър ЧУТУРКОВ 

През тази година сферата на културата има трудна задача в условия 

на пандемия, те успяха да организират своята дейност. Въпросът ми е защо 

при ограничен бюджет са използвани 167 000лв. по –малко?  

 

Даниела ДИМОВА 

Уважаеми госпожо Председател, уважаема г-жо Йовчева, скъпи 

колеги и гости музиканти, ст.д. за тази тенденция за намаляване на 

бюджета на функция „Култура“ с нарастването на градския бюджет. Лично 

аз бих отправила една препоръка към изпълнението на бюджета, ако не се 

оползотвори дадения бюджет на следващата година - има рестрикция 

надолу. Няма да говоря за 75-годишнината на операта, изпратила съм 

материали. Програмата ни е с 6 оперни премиери в Летния театър, 3 

мюзикълни премиери. Пълним зали в НДК с 4000   души и програмата ни е 

много богата. Искам да Ви кажа за един проблем, който се появи миналата 

година за откриването на „Варненско лято“ и от учредяването му, но по 

традиция откриването е от варненска филхармония с най-различни гост- 

диригенти и солисти за откривана фестивала на варненци. Миналата 

година традицията беше нарушена, нямаше добър отзвук от страна на 

филхармониите - наполовина нашия и наполовина словенския оркестър, 

чрез наши усилия се получи хубаво откриване. Тази година вървим по-

напред - да има фестивален оркестър и всички останали са от чужбина и 

последния момент ще се съберат да репетират, за да се направи 

откриването. Нека да се направи дебат на тази тема Варна иска ли 

откриването на фестивала, което е било винаги откривано от варненска 

филхармония, или се приключва с тази традиция? 

 

Николай КАПИТАНОВ: 

Логично е всички да се съгласим, че развитието на културата се движи 

от свободните агенти на културата. Фонд „Култура“ е изключително важен 

за нашия град, защото той дава възможност на такива свободни творци да 

покрие разходите за организиране на мероприятие. На предходно 

заседание основния въпрос беше за средствата за фонд „Култура“ ще бъдат 

ли включени средствата за медиите и, ако бъдат включени, дали сумата за 

фонда ще бъде завишена. В момента средствата за фонда са в размер на 1 

млн. лв., както миналата година, с тази разлика, че включваме  и медиите, 

които традиционно общината подкрепя със средства около 300 000 лв. на 

година. В продължение на седем години не са увеличени средствата за 

фонд „Култура“ и ние в момента го намаляме с 20%. Няма логика 
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общината да финансира медии, това е неравнопоставеност на пазара и 

изкривява поведението на тези медии. Медията, трябва да е независима и 

официално да си заяви своята позиция. На предишното заседание взехме 

решение да бъде проучена практиката на фонд „Култура“ в Пловдив и в 

София. 

 

 

Мария ТОДОРОВА: 

Изпратили сме писмо до дирекцията с 14-дневен срок и те са все още 

в срока за изпълнение. Ще ни предоставят писмен отговор с пълна 

информация по този въпрос, който сме поставили. 

Тъй като в залата е г-жа Десислава Георгиева – началник на отдел 

„Фестивали“, към който е и фонд „Култура“, ще й дам думата за кратко 

изложение по темата. 

 

Десислава ГЕОРГИЕВА: 

Столична програма „Култура“ има идентичен регламент с тази на 

Община Варна за фонд „Култура“. Откриването на програмата се взема с 

решение на Общинския съвет и се стартира в текущата година обикновено 

през октомври месец. Те извършват своята процедура, т.е. обявяват срок за 

кандидатстване с параметри, които са на единичен проект, какъв е 

размерът на финансирането, съфинансирането колко да бъде, по какви 

теми могат да кандидатстват организациите и индивидуалните артисти. 

След което в момента, когато се приеме бюджета на столична община, 

тогава започват да подписват договори и изплащат финансиране, но 

извършват процедурата си преди приемане на бюджета. Обявяват срок за 

кандидатстване, след това минават през период на оценяване и след това 

излиза с решение кои организации в какъв размер получават финансиране 

и когато им се приеме бюджета преминават към превеждане на средствата 

и имат гарантирана сума. Винаги програмата сме я отваряли преди 

приемането на бюджета, за да може да подпишем договори. В момента 

това не се случи, защото бюджета се забави и второ ние имаме промени в 

Правилника, които не са приети от Общински съвет и поради тази причина 

ние не може да стартираме програмата в т.ч. Насоките за кандидатстване 

за новото направление.  

 

Антоанела ПЕТРОВА 

Уважаеми общински съветници, уважаема г-жа Тодорова, тук съм в 

качеството си на независим музикант, артист и част от управителния съвет 

на Българска музикална асоциация. От два месеца се опитваме да се 

свържем и да направим диалог по толкова важна тема за бюджета на 

културата на град Варна. За последните две години Национален  фонд 

„Култура“ вдигна своя бюджет с около  20 млн. лева. Сега се раздават 30 
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млн. лв. - наричат ги ковидни пари, защото те са за ковид ситуацията за 

култура. Но в Национален  фонд „Култура“ квота за градовете нямаме и 

ние на практика се съревноваваме с културните организации, които са 

мастити в София. Този бюджет на тази дирекция и на фонд „Култура“ не 

расте по никакъв начин, но ние се молим всяка година да не го намалят и 

то е банка резерва за спешни средства за някакви други дейности. Община 

Варна беше единствената от големите общини, която не предприе 

абсолютно нищо по повод ковид кризата от към допълнителни средства за 

артистите си за разлика от община Пловдив и от София. През 2020 г. 

фондът беше отворен през месец август и в момента сме застрашени от 

същото нещо. С оглед на всичко това не знам как артистите и културните 

оператори на града, включително и държавните институции, защото ние 

сме едно и също въпреки, че сме финансирани по различни пътеки, трябва 

да тълкуват това. Чуваме отговора „Не зависи от нас“ и „Не решаваме 

ние“. Не знаем кой решава и към кого да се обърнем? Тази ситуация е 

изключително застрашаваща. Този бюджет по този начин изглежда като 

един така много хубав опит да се запази статуковото на това което е 

правено до сега и така много години. Само, че живота се развива и 

оскъпява и става съвсем различен и отдавна тази рамка не успява да 

свърши тази функция. На практика трета година това е останало на 

произвола на съдбата при положение, че бенефициентите на фонд 

„Култура“ ние покриваме на 50% от този творчески потенциал. Когато 

говорим за култура не се иска просто да се направят едни случки в 

пространството, за да зарадват хората, защото чух тук безплатни билети. 

Това е изключително ценен ресурс и този човешки ресурс се обучава около 

20 години от най-дългия професионален живот на хората, за да може да се 

изпълнява функцията, ако той се преквалифицира трудно се попълват тези 

дупки. Ние сме създали общество, което е много силно в последните 15 

години и е благодарение и на дирекция култура и на фонд „Култура“, 

защото те в началото представляваха една нова структура, която вече е 

стари лаври и ако не искаме да изчезва това общество спешно, трябва да се 

направи нещо. Благодаря Ви. 

 

Мария ТОДОРОВА: 

Благодаря Ви. Ще отговоря кратко. Първо относно неуспешни опити 

за среща с мен. Това твърдение не приемам предвид факта, че имаме 

разменени електронни писма,  а и самата аз съм достъпна, включително  и 

по телефон. Сумите за Националния фонд „Култура“ казахте, че се 

раздават и аз искрено се надявам да не се раздават, а да минават под строг 

протокол за оценка и разпределение на суми по проекти, които попадат в 

условията за финансиране и финансова подкрепа, така че да не се раздават. 

Поне ние се опитваме във фонд „Култура“ в община Варна да ги 

преценяваме по експертност. Относно безплатните билети не знам какво 
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конкретно имате предвид. Може би става дума за информацията за 

свободния достъп до събитията от мониторинговия годишен доклад, който 

коментирахме предния път, като  предполагам, че сте гледала заседанието. 

Действително и там се коментираше достъпа, който за определени събития 

е 100% безплатен, и се отвори дискусия по темата следва ли да бъде 

достъпно и напълно безплатно едно културно произведение и един 

продукт или той да има някакво самоучастие, чрез дори и минимална цена 

на билет от страна на лицето, което желае да го получи. Това е тема, която 

тепърва ще се коментира. На твърдението, че фондът не работи добре, 

считам, че е отговорност на всички нас, заедно да вземем решение как да 

подобрим дейността му. Искаме да   подкрепим фонда, така че да работи 

по-добре, както всички го виждаме. Във връзка с ковидните мерки казахте, 

че сме си ги спестили. По времето, когато цялата държава беше блокирала 

през 2020 г.,  г-н Чутурков беше председател на комисията и на фонда. 

Наложи се по обективни причини фондът да стартира късно. Относно 

ковидните мерки, които сме въвели: административните разходи са 

увеличени на 25%, точно с решения на Експертния съвет от 2020 г., а 

самоучастието стана едва 5%. Средствата на фонда се разходват след 

решение на Общинския съвет и по съответния строго определен ред. Не 

приемам нападките Ви, можем да коментираме в състава на Експертния 

съвет всички тези теми. 

 

Антония ЙОВЧЕВА 

В лицето на администрацията имаше представители на свободните 

артисти на нашия град и сме провели две срещи през месец февруари в 

присъствието на ресорния ни заместник-кмет г-н Базитов. Относно 

свободния достъп до културни събития – той също е част от ковидните 

мерки, с идея да не се изгуби публиката. Цената на билетите рано или 

късно ще се увеличи, относително е малък делът на събитията, които се 

случват при вход свободен и то там, където има зала. 

 

Мария ТОДОРОВА: 

          Пропуснах да кажа, че медиите няма да бъдат финансирани, а ще 

участват на конкурентен и конкурсен принцип чрез проекти, които 

отговарят на условията за финансово подпомагане, както за всички други 

културни проекти, които ще бъдат подкрепени. Това няма да е в смисъла, в 

който постоянно се преекспонира тази тема. 

 

           Николай КАПИТАНОВ 

           Проблема е че ние не се опитваме да го решим. Двете страни може 

да се срещнете и да се реши тази проблемна ситуация. Не е логично 

медиите да бъдат включени към културата. 
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 Мария ТОДОРОВА 

 В предложените промени в нормативната база – медиите и 

културните оператори не се конкурират помежду си. 

 

         Антоанела ПЕТРОВА 

         По отношение на медиите, когато допустимостта на бенефициентите 

по фонда се увеличи по естествен път, стойността на проектите и броя на 

бенефициентите моментално се увеличава съответно парите стават по-

малко. Конкуренцията ни с медии нас не ни плаши. Въпросът е принципен 

- дали медиите да бъдат във фонд „Култура“ и от европейската комисия 

дали ще се изтълкува добре, освен ако са само културни проекти. Неясен 

ми е формата как медии влизат във фонд „Култура“ . 

 

Николай ТОДОРОВ 

Занимавам се с културен мениджмънт и предприемачество в 

страната. Защо е така и от кого зависи? От така направения бюджет по 

отношение на културните разходи не успявам да разбера каква е визията 

на Община Варна за развитието на културата в града. Как искаме тази 

култура да се развива в града в бъдеще време? Имаме ли събитие в 

града, което да е в състояние и да привлича хора от чужбина? Говорим 

за аудитория? Каква ще е сумата по т.4.3 за медиите предвид този 1 млн. 

лв.? 

  

Мария ТОДОРОВА: 

По въпроса за размера на средствата на фонд „Култура“ – ще Ви 

припомня, че в годините назад имахме възможност средства в рамките 

на 1 млн. лв. да бъдат разходвани за проекти по фонд „Култура“. Не сме  

раздавали средства! Експертният съвет определя суми, а не раздава 

средства на културни оператори за развиване на културна дейност. Това 

се ставаше в рамките на две сесии – на всяка за около 500 000 лв. В 

момента това, което се предлага и предвид оставащата част до края на 

годината, т.е. малко в по-широк план може да се приеме сходно като 

размер финансиране. Предвид възможностите за осъществяване на 

проекти и културни идеи в рамките на оставащите месеци до края на 

годината може да се приеме, че този предложен ни от кмета бюджет е 

сравнително балансиран. 

Имаме запитване от Театрално – музикално продуцентски център – 

Варна, във връзка със 75-годишнината на   Държавна опера – Варна - 

изключително наситена програмата, която са предвидили за годишнината 

си и искат финансиране в размер на 75 000 лв. за някои от акцентите в 

програмата. Предвид невъзможността за цялостно удовлетворяване на 

искането с оглед бюджетните възможности и с оглед наложилия се 
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принцип на подкрепа в рамките на две трети от исканията, правя 

предложение да бъдат осигурени средства в размер на 50 000 лв. 

 

Предвид липсата на мнения и становища по постъпилото искане 

Председателят подложи на гласуване следния  

 

проект за решение № 1:  

 

          ПК „Култура и духовно развитие“ дава положително становище и 

предлага да бъдат осигурени средства в размер на 50 000 лв. на Театрално 

– музикално продуцентски център – Варна за юбилейната програма на 

Държавна опера – Варна и препраща същото към ПК „Финанси и бюджет“ 

за вземане на окончателно решение. 

 

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

Предложението се приема. 

 

           Предлагам средствата на фонд „Култура“ да бъдат разпределени по 

следния начин: 

         -за фестивали, конкурси и проекти в сферата на културата – 800 000 

лв. 

         -за медийни проекти на доставчици на медийни услуги – 200 000 лв.  

          След нашите решения на комисията, бюджета ще се гледа на 

заседание на ПК „Финанси и бюджет“, след това на заседание на 

Общинския съвет. Експертния съвет със свое решение не може да 

прехвърля суми от съответните пера.  

            

             Николай КАПИТАНОВ 

              Преди малко Вие споменахте нещо и казахте, че медиите ще 

участват с културни проекти свързани с културата. При това положение 

считам, че е абсолютно безсмислено да се прави каквото и да е разделение 

просто те ще бъдат оценявани наравно с другите културни оператори. Това 

ще бъде прието добре от самата гилдия просто те ще бъдат поставени на 

равни начала. Медийната дейност е едно, културната дейност е друго. Ако 

медията изпълнява културна дейност, тя нека да си кандидатства на общо 

основание и да си покрие съответно параметрите. Моето предложение е да 

няма никакво разделение и всеки да кандидатства със съответния културен 

проект, който да бъде оценен. 

 

Мария ТОДОРОВА: 

          Разбирам становището Ви, но сме приели като нормативна рамка в 

Правилника, който ще бъде гласуван на предстоящото заседание на 

Общински съвет, текстове, касаещи два различни бюджета в рамките на 
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общия бюджет на фонда. Предвид обстоятелството, че вече е установено 

като правна норма, въпреки че предстои да бъде утвърден този ред  от 

Общинския съвет, трябва да вземем решение за определянето на двата 

конкретни подбюджета, за да има какво да изпълнява Експертният съвет 

по-нататък при работата си. 

 

           Николай КАПИТАНОВ 

           Проблемът е от коя изходна позиция тръгваме - или финансираме 

медиите като медии, което означава, че те трябва да имат отделен бюджет 

от фонд „Култура“, или надграждане с техния собствен бюджет или 

приемаме, че те участват като културни оператори с културни проекти и си 

участват в общото класиране с всички останали. Със самото решение за 

оценяване на медиите от журито изземваме функциите на Общинския 

съвет, за да ги дадем на един орган, който е прикачен към общинската 

администрация. Ако финансираме медии, нека им дадем отделен бюджет 

или финансираме култура и тогава те къде участват. 

 

Мария ТОДОРОВА: 

Общинският съвет взема решение как да се изпълняват определени 

функции, т.е. вървим си съобразено по правната рамка. Финансираме 

проекти, които отговарят на определени условия за финансова подкрепа и 

са с обществена значимост, макар изпълнявани от субекти – доставчици на 

медийни услуги, отговарящи на конкретни условия и за това те влизат в 

направление 4.3. от Насоките за кандидатстване по направленията на 

общинския фонд „Култура“ за 2022г.  

 От години се борим да няма това досега случващо се грубо 

финансиране на медиите. Фонд „Култура“ има стриктен режим на работа, 

дори повече от половината от тук присъстващите съветници са участвали в 

Експертния съвет и са наясно с начина на работа. С решение на 

Общинския съвет в началото на мандата са избрани двама общински 

съветника от различни /противоположни/ политически групи– Христо Боев 

и Йорданка Проданова. В Експертния съвет влиза и председателя на 

комисията. В случая съм аз, преди мен беше г-н Чутурков, а по-рано – г-жа 

Димова. Като председател на комисията КДР съм избраната за председател 

на Експертния съвет на фонд „Култура“. 

 

           Николай КАПИТАНОВ 

Имам конкретно предложение - нека да бъдат равнопоставени 

проектите, свързани с култура.  

 

Мария ТОДОРОВА: 
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          В Правилника на фонд „Култура“ сме определили да има два 

отделни бюджета в рамките на общия бюджет на фонда, кои се формират с 

отделна процедура при изготвяне на проекта за бюджет на общината. 

 

             Николай КАПИТАНОВ 

   Предлагам да няма отделен фонд за медии и за всички останали, а 

всички да участват на равни начала с проекти за култура.  

 

   Мария ТОДОРОВА: 

    Така предложения проект за решение противоречи на всичко 

прието до тук от Общински съвет – Варна и от комисията КДР като него 

помощен орган. Това решение ще противоречи на текстовете на проекта 

Правилник за работа на фонд „Култура“, който предстои да разглеждаме 

на заседанието на Общинския съвет и на Насоките за кандидатстване и 

променя цялата нормативна база.  

 Положително становище по така предложения проект за решение 

противоречи на правната норма, която е приета от постоянната комисия и е 

предложена за разглеждане и утвърждаване от Общински съвет – Варна.   

 

  Даниела ДИМОВА 

           Експертният съвет няма как да има по-прозрачна работа, провеждат 

се толкова дълги заседания и дебати за всеки един проект относно 

средствата, които се гласуват, и това нещо не може да се случи в 

Общинския съвет.  

 Съветниците нямат тази задълбочена експертиза, затова в 

Експертния съвет има външни експерти, които оценяват.  Заради 

обективност съветниците са от противоположни политически сили. 

 

Мария ТОДОРОВА: 

          Който се е запознал с Правилника на фонд „Култура“ знае, че 

външните експерти работят с едногодишен мандат. Експертният съвет се 

състои от 5 постоянни члена и във втора точка ще попълним състава му с 

останалите шест външни членове. 

 

 Подлагам на гласуване предложението на г-н Капитанов – по 

начина, по който е формулирано от него. 

 

Резултати от гласуването: „За“ – 4, „Против“ - 2; „Въздържал се“ – 3. 

Предложението не се приема. 

 

          Председателят подложи на гласуване следния  

 

проект за решение № 2:  
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           ПК „Култура и духовно развитие“ разпределя предвидените 

средства в проектобюджета в частта за фонд „Култура“, както следва:  

-за фестивали, конкурси и проекти в сферата на културата – 800 000 лв. 

-за медийни проекти на доставчици на медийни услуги – 200 000 лв.  

и препраща същото към ПК „Финанси и бюджет“ за вземане на 

окончателно решение. 

 

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

Предложението се приема. 

 

          Председателят подложи на гласуване следния  

 

проект за решение № 3:  

 

          ПК „Култура и духовно развитие“  дава положително становище на 

проектобюджета на Община Варна за 2022 г. в цялост ведно с направените 

допълнения съгласно предходните решения 1 и 2 по функция „Култура, 

спорт, почивни дейности и религиозно дело“, приложение №24 - 

„Международни и местни културни прояви“ в т.ч. „Програма на дирекция 

„Култура и духовно развитие“ за поставяне на скулптурни композиции и 

пластични елементи на територията на град Варна - 2022 г. и Програма на 

фолклорен ансамбъл „Варна“ към НЧ „Христо Ботев 1928“ за 2022 г. в 

размер на 2 483 236 лв. Препраща решението си към ПК „Финанси и 

бюджет“ за вземане на окончателно решение. 

 

Резултати от гласуването: „За“ – 5, „Против“ - 1; „Въздържал се“ – 3. 

Предложението се приема. 

 

 Николай КАПИТАНОВ – отрицателен вот: 

Считам, че този проектобюджет е тежко отстъпление от и без това 

трудно постигнатото през годините за фонд „Култура“ във Варна и силно 

се надявам това да бъде ревизирано на сесията на Общинския съвет. 

 

                   

ВТОРА ТОЧКА 

 

Мария ТОДОРОВА: 

          Колеги, предлагам да  разгледаме писмо от Антония Йовчева – 

директор на дирекция „Култура и духовно развитие“, но и координатор на 

фонда,  с рег. № КДР22000047ВН/25.02.2022 г., относно избор на временни 

членове на Експертния съвет на фонд „Култура“ -  външни експерти на 

фонд „Култура“.  
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 И шестимата кандидати са изключителни специалисти, с голяма 

част от тях сме работили и преди. Единственото ново лице, което се 

предлага, е г-н Камен Балкански – като експерт филмово изкуство и 

медии. Предложените лица са безспорни професионалисти. 

 Предвид факта, че предложението е направено преди около 2 

месеца се свързах с г-н Балкански, за да потвърди желанието си за 

включване в състава на Експертния съвет на фонда. 

 

 Г-жа Антония Йовчева представи накратко кандидатурата на г-н 

Камен Балкански – публична личност, от 2004 г е директор на бюрото на 

програма „Медия“ на ЕС в България, в периода 2015-2017 и от 2021г до 

началото на 2022г е изпълнителен директор на Националния филмов 

център, към момента– директор на бюрото „Творческа Европа – Медия 

България“, владее 4 езика. 

 

  

 Мария ТОДОРОВА 

 Съгласно проекта за Правилник за работа на фонд „Култура“ 

трябва да имаме шест външни експерти в съответните направления :  

визуални и изпълнителски изкуства; музика; литература;  филмово 

изкуство, архитектура и дизайн, медии. 

 Важно е експертите, които определим, да могат да поемат 

повече от едно направление, като едното е основно. Предвид, че 

културните оператори и съветниците изразяват притеснения дали 

коректно ще се оценяват медийните проекти, правя предложение на 

базата на предложението на г-жа Йовчева за следния състав на ЕС. 

 Започвам с предложенията за експерти в областта на  медийните 

проекти: г-н Балкански; Десислава Ризова – като втори външен експерт, 

журналист в национална телевизия БТВ – образование – висше-„Право“, 

с докторска степен по Конституционно право, с дълга журналистическа 

практика, от която ок. 11г в БТВ, асистент в СУ „Св. Климент 

Охридски“; Христо Стоянов – писател, с опит в журналистиката – като 

второ направление при основно направление „Литература“. 

 За сектора „Изпълнителски изкуства“ предлагам младата ни 

звезда Христина Джурова - въпреки малкия й като години 

професионален опит, тя има награда „Икар“, получена преди седмици, 

има отлична теоретична подготовка. 

 Относно другите направения: в областта на архитектурата и 

визуалните изкуства – г-н Владимир Попов- архитект, досегашен член, 

познат на всички ни. 

 Сектор „Музика“ е един от сериозно подкрепените сектори през 

изминалата година съгласно направена справка за финансираните 

проекти от фонда. През предходната година работихме с Антон 
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Момчилов. Предвид високото ниво на теоретичната му подготовка и 

практическия му опит предлагам да остане като експерт. 

 Идеята е да има експертиза у всеки един експерт в повече от 

едно направление с цел обхващане на целия спектър на тематики по 

проектите, които ще постъпят във фонда за разглеждане. 

 В тази връзка предлагам състав на Експертния съвет в частта на 

външните експерти при комбинирането на професионални качества и 

образование и по-пълноценна експертиза в повече от едно направление, 

позовавайки се на  предложението на г-жа Йовчева, както следва: 

   1.  арх. Владимир Попов; 

  2.  Камен Балкански; 

   3. Антон Момчилов – Бурназки; 

   4. Десислава Ризова;  

   5. Христина Джурова; 

   6. Христо Стоянов. 

 

Председателят на комисията даде думата за мнения, становища и 

предложения. 

 

Николай ТОДОРОВ изрази становище, че  външните експерти трябва да 

имат опит в организирането на събития предвид факта, че голяма част от 

средствата на фонда се насочват към този вид дейност. 

 

 Не постъпиха други предложения за външни експерти в Експертния 

съвет на фонд „Култура“. 

 

         Председателят предложи процедура на гласуване анблок на състава 

на  външните експерти. 

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

Предложението се приема. 

 

          Председателят подложи на гласуване хронологично по-късно 

постъпилото предложение и подложи на гласуване следния проект за  

 

решение по точка 2: 

 

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 независими външни експерти - временни членове на 

Експертния съвет на фонд „Култура”, както следва:   

1.  арх. Владимир Попов; 
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2.  Камен Балкански; 

3. Антон Момчилов – Бурназки; 

4. Десислава Ризова;  

5. Христина Джурова; 

6. Христо Стоянов. 

 

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

Предложението се приема и предвид това не се подлага на гласуване 

първото направено предложение. 

 
 
      В точка  3 - „Разни“ няма постъпили материали. 

 
          Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията. 

 

         Край на заседанието: 11:57 ч. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „КДР“                         ПРОТОКОЛИРАЛ: 

           

                                              

     ______/П/_________                                          _____/П/____________ 

    /Мария ТОДОРОВА/                                        /Джемиле ЕМИНОВА/ 
 


