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                                                    ПРОТОКОЛ 

  

№ 18 

 

 

Днес,  11.05.2022 г., от 15.45 часа се проведе заседание на ПК „Култура 

и духовно развитие” в Пленарна зала на Община Варна.   

В заседанието присъстваха: 

  Мария Тодорова - Председател  

  Антон Апостолов 

  Веселин Вешев 

  Даниела Димова  

  Димитър Чутурков 

  Йорданка Проданова 

  Николай Евтимов 

  Николай Капитанов 

  Петко Петков 

  Христо Боев 

 

 Отсъства:   Калин Михов. 
 

В заседанието участва и г-жа Антония Йовчева – директор на 

дирекция „Култура и духовно развитие“, г-жа Десислава Георгиева – 

началник отдел към дирекция „Култура и духовно развитие“ и адв. Деяна 

Стефанова -  адвокат-довереник към Общински съвет – 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 номинации за присъждане на Голяма награда 

„Варна” и награда „Варна” за ярки постижения в областта на културата – 

2022 година.  

2. Разглеждане на изменения в Правилника за работа на фонд 

„Култура” на община Варна.  

3. Разглеждане на изменения в Насоки за кандидатстване по 

направленията на общински фонд „Култура“ за 2022 г. 

4. Определяне на временни членове на Експертния съвет на фонд 

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

5. Разни. 
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  Моля за Вашите мнения и предложения. 

 

 Николай КАПИТАНОВ: 

Кое наложи оттеглянето на точката за Правилника за работа на фонд 

„Култура” на община Варна от сесията на Общинския съвет, защото не 

получихме обяснение? Сега отново започваме да обсъждаме и трябва да 

знаем каква е причината, за да може да се съобразим. Второ, когато 

говорим за определяне на членове на експертния съвет и този път нямаме 

изпратени имена. 

 

Мария ТОДОРОВА: 

  Предложение за Експертния съвет има от 25.02.2022 г., на предходно 

заседание сме коментирали състава. По първия Ви въпрос: пътувах и 

закъснях за началото на заседанието на Общинския съвет. Разбрах, че 

точката е оттеглена, когато дойдох.  

     

Председателят на комисията подложи на гласуване проекта за дневен ред.  

 

Резултати от гласуването за приемане на проекта за дневен ред:  

„За“ – 9, „Против“ - 1; „Въздържал се“ – 0. 

Предложението се приема. 

 

                                               ПЪРВА ТОЧКА 

 

Мария ТОДОРОВА: 

  Колеги, предлагам да  разгледаме номинации за присъждане на 

Голяма награда „Варна” и награда „Варна” за ярки постижения в областта 

на културата – 2022 година.  

Постъпили са материалите за разглеждане от журито за награда 

„Варна“ за ярки постижения в областта на културата. 

 

Йорданка ПРОДАНОВА 

Предлагам всички номинации да бъдат гласувани анблок. 

 

        Председателят на комисията подложи на гласуване направеното 

предложение номинациите да бъдат гласувани анблок. 

Резултати от гласуването: „За“ – 9, „Против“ - 0; „Въздържал се“ – 1. 

Предложението се приема. 

 

        Журито проведе две заседания, като първото беше по допустимост. 

Публикувахме номинациите за обществено обсъждане, което трябва да е 

минимум 14 дни, в случая беше от 8 април до 9 май, когато беше второ 

заседание на журито. В това заседание се проведе окончателното 
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разглеждане чрез тайно гласуване на номинациите, които са на Вашето 

внимание. 

         

Председателят подложи на гласуване следния  

 

проект за решение № 1:  

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 1 и  чл. 6, ал. 8 

от Статут за присъждане на награда „Варна” за ярки постижения в областта 

на културата, Общински съвет – Варна утвърждава решението от 9 май 2022 

г. на Журито за удостояване с Голяма награда „Варна” и награда „Варна” за 

ярки постижения в областта на културата за 2022 г. на следните творци и 

творчески колективи: 

 

ГОЛЯМА НАГРАДА „ВАРНА”: 

          

Александър Минчев – за дългогодишната му работа на  археолог - 

изследовател на ранната история на Одесос от елинистическия период до 

Късната античност, за цялостния му научен принос към националната 

култура в областта на античната и тракийска археология, 

раннохристиянската история и изкуство.  

 

І. ЛИТЕРАТУРА 

 

       Екипът на Държавен архив – Варна – за активната му будителска 

работа през периода на пандемичните ограничения като институция с 

традиции за запазване на културно-историческото наследство. 

 

ІІ. ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА 

 

Цветан Кръстев – за мащабната му ретроспективна изложба 

„Автогейм“ – м. юли 2021 г. – културно събитие - доказателство за 

новаторството на автора и безспорния му дългогодишен принос към 

съвременното визуално изразяване. 

 

Екипът на галерия „Арт Маркони“ – за оригиналната идея и 

осъществяването на художествения проект „Портрет на Варна в 100 

живописни платна“ – м. юни 2021 г., обединил творческите виждания на 40 

художници. 
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ІІІ. ТЕАТЪР 

 

      Стоян Радев – за мощното актьорско превъплъщение и убедителното 

изграждане на образа на Салиери в постановката „Амадеус“ от Питър 

Шафър, реж. Стайко Мурджев. 

 

Екипът на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ - Варна – за 

високия професионализъм при създаване на представлението „Тютюн“ – 

първа театрална постановка в България по нецензурирания първи вариант 

на едноименния роман на Димитър Димов по повод 100-годишнината на 

Варненския драматичен театър. 

 

Екипът на Държавен куклен театър – Варна – за професионализма 

и творческото въображение при създаване на спектакъла за възрастни 

„Гларус ретро кабаре“, посветен на „Варна - 100 години курортен град“. 

 

ІV.  МУЗИКА 

 

Няма номинации. 

V. ОПЕРА 

(изпълнителско изкуство). 

 

Екипът на Държавна опера – Варна - за реализираната мащабна 

продукция – мюзикъл „Цар Лъв“ на ТМПЦ-Варна, открояваща се с 

оригинална режисура, визия и впечатляващи актьорски изпълнения с висока 

вокална и танцова техника. 

 

VІ. ТАНЦ 

Няма номинации. 

 

VІІ. КИНО 

 

Няма номинации. 

 

VІІІ. АРХИТЕКТУРА 

 

Арх. Владимир Попов – за съществен принос в опазването на 

архитектурното наследство и за архитектурното изграждане облика на 

Варна, включително и чрез проекти за фасадна реставрация на сгради - 

недвижима културна ценност, при последна реализирана такава през 2021 г. 

на сграда – НКЦ, намираща се на ъгъла на бул. „Мария Луиза“ 23 и ул. 

„Драгоман“ 33. 

 

https://varnacouncil.bg/wp-content/uploads/2022/03/Predlojenie-na-TMPC-DT-St.Bachvarov-Varna-s-kolektivna-Nagrada-Varna-%D0%9D%D0%90%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%90-2022.pdf
https://varnacouncil.bg/wp-content/uploads/2022/03/Predlojenie-na-TMPC-DT-St.Bachvarov-Varna-s-kolektivna-Nagrada-Varna-%D0%9D%D0%90%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%90-2022.pdf
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IХ. ЖУРНАЛИСТИКА 

 

Красимир Делчев (фотожурналистика) – за яркия и безкомпромисен 

фотографски почерк във високо художествената му самостоятелна изложба 

„Животът в кадър“ – ноември 2021 г., съдържаща 45 фотографии, естествено 

развит и в съпътстващия я бутиков албум. 

 

Екипът на Регионален телевизионен център – Варна (електронни 

медии) – за високия професионализъм при отразяване на културните 

събития в града и за приноса в популяризиране живия дух на културата и 

изкуството на Варна в национален телевизионен ефир чрез 

информационното предаване „Линия Култура“.  

 

Резултати от гласуването: „За“ – 10, „Против“ - 0; „Въздържал се“ – 0. 

Предложението се приема. 

                   

ВТОРА ТОЧКА 

 

Мария ТОДОРОВА: 

          Колеги, предлагам да разгледаме изменения в Правилника за работа 

на фонд „Култура” на община Варна. 

         Знаете, че през месец септември ПК „Култура и духовно развитие“ 

излъчи работна група в състав от четирима съветници и представител на 

администрацията в лицето на г-жа Йовчева, която да изготви предложение 

за правила за финансиране на медии, което да е валидно за 2022 г. В тази 

връзка работната група проведе няколко заседания и излезе със становище 

да се ползват механизмите, капацитета и структурата на фонд „Култура“, за 

да можем да съдействаме на медиите, когато кандидатстват за някакви 

средства от общината, това да става по начин, необиден за тях. Това 

предложение се разгледа на заседание на комисията на 4 януари. Около две 

седмици след изтичане на срока за общественото обсъждане на проекта на 

Правилник за работа на фонд „Култура“ и приемането на предложението за 

медийните проекти получихме две писма, в които се коментираха 

измененията, касаещи новото ни виждане за регулиране на отношенията с 

медиите. Реално някои от исканията, които бяха включени в тези 

предложения бяха полезни от гледна точка на работата и целта, която се 

преследва с фонд „Култура“, а именно - качествен културен продукт. 

Настъпи въпросното напрежение с медиите и се създаде една много 

изострена ситуация между двете категории, които всъщност ние трябва да  

подкрепяме, а не да създаваме условия и да има разногласия. Изобщо не 

коментирам дали това е бил правилния вариант правно да подходим, за да 

направим тези изменения. Проведени са срещи в мое отсъствие с част от 

присъстващите в залата. Целта на комисията по култура е да има 
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спокойствие и всеки да може да твори в сферата, която си работи. Приемам 

Вашето предложение и оттеглям всички предложения, които касаеха 

включването на медийните проекти във фонд „Култура“, въпреки че моето 

мнение като юрист е, че няма пречка.  

На 4 януари гледахме две групи предложения – едните, внесени след 

решение на Експертния съвет на фонд „Култура“, които бяха разглеждани 

няколко пъти, относно чисто структурни и правни промени, свързани с 

работата на фонда и другите предложения, свързани със структурирането на 

медийните проекти в Правилника. Предлагам да изтеглим от Правилника 

всичко, което касае медийните проекти от проекта за Правилник.  

 

 Антония ЙОВЧЕВА 

 Предлагам от 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 ДО ЕДНО може да бъде финансирано да 

отпадне израза „но САМО ДО ЕДНО може да бъде финансирано“. 

Има проекти, които ще се реализират съвсем скоро и са направили 

своите разходи и за това предложението, което административният екип сме 

направили към , в тази връзка изменение в чл. 18, ал. 2: 

Чл. 18, ал. 2. разходи, направени преди одобрението на проектно 

предложение, с изключение на разходите направени за самолетни билети; 

След изменението придобива следния вид: 

Чл. 18, ал. 2. за допустими се приемат разходите, направени от 

организациите преди сключването на договор за съфинансиране с фонд 

„Култура“ при условие, че са одобрени.   

Един такъв текст за тази година ще се даде да се компенсират част от 

разходите, които вече са направени, за да се случат големите събития.  

  

Николай КАПИТАНОВ 

Процедурно предлагам точката да бъде оттеглена и за понеделник да 

бъде насрочено заседание на комисията, в която да ни изпратите актуалните 

документи, които ще ги приемем.   

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението на 

Капитанов.  

 

Резултати от гласуването: „За“ – 5, „Против“ - 4; „Въздържал се“ – 1. 

Предложението не се приема. 

 

         Христо БОЕВ 

Чл. 10 (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. 
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Да бъде изменен: 

Чл. 10 (2) Когато има внесено искане за свикване на заседание на 

Експертния съвет по искане на 1/3  от членовете му, то Председателя е 

длъжен да свика такова в 7-дневен срок от внасянето на искането. Ако това 

не стане събранието се свиква в деня и часа посочено в искането и се избира 

Председател измежду присъстващите. 

В чл. 7, ал. 6. Решенията на Експертния съвет се вземат с 

квалифицирано мнозинство – повече от половината от общия брой на 

Експертната комисия от членовете й – текстът не е логически издържан и за 

това бъде опростен текста и разбираем, а именно: 

В чл. 7, ал. 6. Решенията на Експертния съвет се вземат с 

квалифицирано мнозинство – повече от половината от членовете му. 

 

Николай КАПИТАНОВ: 

Дали е възможно да чуем позицията на господина, присъстващ в залата,  

защото той очевидно има някаква информация, с която ние не разполагаме, 

и е водил някакви разговори. Вследствие на тези разговори ръководството 

на Общинския съвет оттегли точката. 

 

Николай ТОДОРОВ 

В двете срещи, които се проведоха с Тодор Балабанов, Коста Базитов, 

г-жа Йовчева, г-жа Георгиева и представители на културния сектор 

обсъждахме нашата позиция, като за нас е неприемливо изобщо темата за 

финансиране на медиите да бъде включена във фонд „Култура“. И тази тема 

трябва да бъде извадена от фонд „Култура“ и от контекста на цялата 

организация за финансиране на културни проекти. Намесихме Закона за 

защита от културата и стигнахме до извод, че има конфликт на интереси и 

това беше основната тема, която разисквахме. Имаме много други 

препоръки към комисията по култура и заявихме желание да работим в 

партньорство с комисията и предложихме с усилията си да се включим във 

Ваши формални заседания дали в пълен състав или частичен, за да изложим 

гледната точка на експерти от културния сектор в гр. Варна. Приемаме 

Правилника да остане на нивото от миналата и по-миналата година, като 

тръгнем да работим активно по промени на работата на фонда. Говорим за 

прозрачност, за система за оценки и експертния съвет как се избират те и 

всичко да е публично. Търсим разбиране във Вас и се надяваме да го 

получим във времето.  

 

 

Мария ТОДОРОВА 

Правилникът за работа на фонд „Култура“ няма да остане във вида, в 

който е бил преди две години, тъй като Експертният съвет на свои заседания 

е приел предложения, които касаят подобряване на работата, същите са 
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внесени, разгледани и приети от ПК КДР. Такъв  пример е чл. 10, за който 

говорихме, собственото участие на кандидата в чл. 15, ал. 2. В смисъл това 

са  все неща, които касаят Вас. 

 

Десислава ГЕОРГИЕВА 

Документа, който беше качен на сайта на Общинския съвет преди три 

дни съдържа изменения в правилника за работа на фонд „Култура“ и насоки 

за кандидатстване, които бяха предложени в следствие на единодушно взето 

положително решение на действащия до началото на месец март Експертен 

съвет, който управлява фонд „Култура“ от имено на общината и на кмета. 

Тези промени са разработени и предложени на Експертния съвет от екипа 

на отдел „Фестивали и проекти“, като те са свързани 95% с факта, че 

програмата разполага с електронна система, което скъсява много процедури 

и дейности, и улеснява работата и на двете страни и понеже Правилникът не 

беше променен от самото начало предложихме през месец декември тези 

технически промени да станат факт, защото някои от текстовете са излишни. 

Подробно аз лично представих тези изменения на заседание на комисията 

по култура на 4 януари 2022 г. и те бяха приети единодушно от комисията. 

В момента текстовете, които са качени на сайта и са достъпни за всички, 

както за съветниците така и за всички останали заинтересовани страни, това 

което ние представихме и съветниците приеха на заседание. Промените в 

днешното заседание са свързани с направеното тогава предложение за 

включване на медиите и другата промяна е това, което г-жа Йовчева 

допълни с допустимост на разходите преди сключване на договора, защото 

евентуалното обявяване на резултати от работата на фонд „Култура“ ние 

предвид нашия опит го прогнозираме в началото на месец юли, което означа 

че ако не вземете такова решение има голяма опасност една голяма част от 

събитията, които са традиционни и нетрадиционни които организациите са 

замислили няма да могат да се реализират и съответно да се отчетат.     
 

Мария ТОДОРОВА 

Колеги, имаше няколко предложения. Може да ги гласуваме поотделно 

или анблок.  

Предложенията са: 

1.От гледна точка на правната техника на съставянето на нормативни 

актове мястото на текста относно допустимостта на разходите, касаещ само 

2022 г.  е в §2 от Преходните и заключителните разпоредби, не е както г-жа 

Йовчева го предложи в чл. 18, ал. 2. Текстът придобива следния вид: „§2. За 

бюджетната 2022 г. разходите по чл. 18, т. 2  са допустими, ако са направени 

от организациите преди сключването на договор за съфинансиране при 

условие, че проектното предложение е одобрено с решение на Експертния 

съвет за финансиране и има сключен договор по реда на чл. 28 и същите са 

във връзка с предмета на договора.“ 
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         2. изменение на текста на чл. 21, ал. 5, като същият придобива вида: 

„Юридически и физически лица могат да кандидатстват с до две проектни 

предложения в рамките на Програмата за текущата година.“ 

 

3. изменение на текста на чл. 10 (2), изр. 2 като същият придобива 

следния вид: „Когато има внесено искане за свикване на заседание на 

Експертния съвет по искане на 1/3  от членовете му, Председателя е длъжен 

да свика такова в 7-дневен срок от внасянето на искането. Ако това не стане, 

събранието се свиква в деня и часа на искането и се избира Председател 

измежду присъстващите.“ 

 

4. изменение на чл. 7 (6), като същият придобива вида: „ Решенията на 

Експертния съвет се вземат с квалифицирано мнозинство – повече от 

половината от членовете му.“ 

 

          Председателят на комисията предложи процедура за гласуване анблок 

на направените предложенията за изменения и допълнения на Правилника. 

 

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

Предложението се приема. 

 

          Подлагам на гласуване предложенията за изменения и допълнения в 

Правилника за работа на фонд „Култура“ съобразно формулираното преди 

малко предложение, съдържащо 4 промени. 

 

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

Предложението се приема. 

 

 Председателят на комисията подложи на гласуване за отпадане на 

текстовете за медиите, а именно: 

Чл. 1, Нова (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. 
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Чл. 2 след „община Варна“  се заличава текстът: „…както и на 

качествени медийни проекти при условията на чл.1, ал. 2 от настоящия 

Правилник“. 

 

          В чл. 2, ал. 1 - „Цели“  се заличава т .4, а именно: 

           „4. (нова_._2022г.) 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 заличава т. 14, а именно: 

          „14 (нова_._2022г.) 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.“. 

 

        Чл. 4, т. 2 се заличава, а именно: 

 „2. (нова_._2022г.) съфинансиране на медийни проекти на конкурсен 

принцип.“. 

 

         Чл. 7, ал. 3, т.1 фразата –„медиите, и/или професионален опит“  и 

накрая „медии“ се заличават. 

 

        В заглавието на раздел III след фразата „в сферата на културата“ се 

заличава изразът „медийни проекти“. 

 

       В Чл. 12 се заличава ал. 2, а именно: 

„(2) (нова_._2022г.) 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.“. 

 

       В Чл. 14, ал. 1 след фразата „в сферата на културата“ се заличава изразът 

„и медийни проекти“. 
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      Чл. 14, ал. 4 се заличава, а именно: 

      „(4) (изм_._2022г.) 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 след израза „в сферата на културата“ се заличава изразът 

„и медийни проекти“. 

 

          Чл. 16, ал. 4 се заличава, а именно: 

         „ (4) (изм_._2022г.) Доставчик на медийна услуга,  регистриран като  

физическо лице – едноличен търговец, е допустим кандидат в направление 

„Медийни проекти“. 

 

            Чл. 21, ал.6 се заличава, а именно: 

„(6) (нова_._2022г.) 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.“. 

 

          В заглавието на раздел VI след фразата „в сферата на културата“ се 

заличава фразата „медийни проекти“. 

 

         В Чл. 28 след фразата „в сферата на културата“ се заличава фразата 

„медийни проекти“. 

 

         В Чл. 35 след фразата „в сферата на културата“ се заличава фразата 

„медийни проекти“. 

 

          Антон АПОСТОЛОВ 

          Предлагам процедура за прекратяване на дебатите и да преминем в 

режим на гласуване. 

 

          Мария ТОДОРОВА 

          Подлагам на гласуване предложението за прекратяване на дебатите. 

 

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

Предложението се приема. 
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          Предлагам процедура за гласуване анблок за отпадане на всички 

текстове, свързани с медийните проекти в текста на Правилника за работа 

на фонд „Култура“. 

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

Предложението се приема. 

 

          Предлагам да отпаднат всички текстове, свързани с медийните 

проекти в текста на Правилника за работа на фонд „Култура“ на община 

Варна. 

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

Предложението се приема. 

 

          Подлагам на гласуване в цялост проекта на Правилника за работа на 

фонд „Култура“ на Община Варна при отпаднали текстове за медиите и 

медийните проекти ведно с всички изменения и допълнения, гласувани в 

предходно гласуване, като предлагам следния 

 

 проект за Решение № 2.1.: 

 

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 писмо 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, съгласно приложение към настоящото решение.  

 

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

Предложението се приема. 

  

           Предлагам предвид необходимостта въпросът с медиите да бъде 

уреден, за да запазим високия продукт на медиите, следния  

 

проект на решение № 2.2.: 

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

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 

целево предоставя финансови средства на конкурсен принцип в размер до 

200 000 лева за подкрепяне и стимулиране на качествени медийни проекти, 

включително разходи по администриране, при условия и до размер, както 

следва:  

I. Допуска се съфинансиране на медийни проекти, които се реализират 

от доставчици на медийни услуги - печатни и електронни медии - радиа, 

телевизии, вестници, списания, интернет-сайтове и представляват проекти, 
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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. 

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, спазвайки принципа за прозрачно и 

целесъобразно разходване на публични средства. 

   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.  

При равни други условия допълнителна тежест имат 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 по-

горе. 
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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. 

II. Допустими са кандидати, които отговарят на следните условия: 

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 и 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 

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
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Министерството на културата. Информацията, идентифицираща 

собственика на доставчика на услугата, задължително следва да присъства 

на видно място в уеб-страницата на медията. 

III. Срокът за кандидатстване с проектни предложения е до 2 /две/ 

седмици от публикуване на обява за кандидатстване по настоящото решение 

на сайта на Общински съвет-Варна. 

IV. Одобряват се за съфинансиране до два проекта до максимално 

определената сума за кандидати, отговарящи на условията за допустимост.  

Максималната сума, която може да бъде отпусната е: 

- за проекти с краткосрочно изпълнение - до 3 месеца -  до 15 000 

лева. 

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

отчетния период - до 30 000 лв. 

V. Кандидатът трябва да осигури собствено съфинансиране в размер на 

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

момента на кандидатстване чрез декларация. 

VI. Проектите на медийните доставчици се подават в деловодството на 

община Варна, адресирани до Общински съвет – Варна. 

VII. Проектите се оценяват от комисия, състояща се от 5 члена – с 

Председател - председателят на ПК „Култура и духовно развитие“ при 

Общински съвет – Варна и членове: съветник от ПК „Финанси и бюджет“- 

........................... и трима независими външни експерти с висше образование 

и/или професионален/преподавателски опит в сферата на медиите, 

комуникациите, връзките с обществеността или друг подходящ-.....................  

За наличието или липсата на конфликт на интереси, членовете на 

Комисията подписват декларация. 

Комисията изготвя протокол с допуснатите кандидати и протокол, 

съдържащ списък на кандидатите с констатирани административни 

несъответствия, изрично посочени за всеки един от случаите в петдневен 

срок, след приключване на работата си. 

Резултатите от работата на Комисията се публикуват на сайта на 

Общински съвет - Варна в тридневен срок след изготвянето им. 

Кандидатите с констатирани административни несъответствия имат 

право в срок от три работни дни след публикуване на протоколите на 

Комисията на сайта на Общински съвет - Варна да ги отстранят.  

Допуснатите проектните предложения преминават през съдържателна 

оценка, която се извършва от Комисията.  

Всяко проектно предложение се оценява самостоятелно и независимо 

от Комисията.  

Проектно предложение, което не получи средна оценка над 30 % от 

максималния допустим брой точки, не се разглежда на следващ етап от 

Комисията. 
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Комисията взема с 2/3 мнозинство от нейния състав решение за размера 

на финансирането на всяко допуснато за финансиране проектно 

предложение. 

Комисията изготвя Списък с допуснатите за финансиране проектни 

предложения, който съдържа информация за размера на отпуснатото 

финансиране и мотивите на оценяване. 

Мотивите на Комисията за корекции или редукции на бюджета на 

проектното предложение, ако такива са налице, се описват в протокол. 

Кандидатите, по чиито проектни предложения са направени корекции 

или редукции от Комисията следва в петдневен срок от публикуването на 

решението на Комисията на интернет страницата на Общински съвет - 

Варна, да предоставят коригирано проектно предложение. Кандидатите 

имат право да откажат финансирането и да не предоставят изисканите 

промени в документацията. 

VIII. Комисията предлага за утвърждаване от Кмета на Община Варна 

Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране по 

съответното направление по фонда. 

След утвърждаване от Кмета на Община Варна Списъкът с одобрените 

за финансиране кандидати се публикува на интернет страницата на 

Общински съвет - Варна в тридневен срок. 

IX. Оценителната комисия осъществява наблюдение върху одобрените 

за финансиране медийни проекти. 

Изпълнението на договор за съфинансиране на медиен проект се отчита 

с отчет – съдържателен и финансов съгласно условията и срока на 

сключения договор в рамките на календарната година, внесен в 

деловодството на Община Варна до Председателя на Оценителната 

комисия. 

Съдържанието на отчетните документи трябва да съответства на 

изискванията на законодателството и решенията на Оценителната комисия. 

Финансовият отчет съдържа документация за всички разходи по проекта и 

само участието на изпълнителя. Към финансовия отчет се прилагат заверени 

и подписани копия от всички документи за направените разходи. 

Съдържателната част на отчета включва и доказателства за изпълнението на 

заложените качествени и количествени индикатори. 

Изпълнителите на проекти са длъжни да съхраняват цялата 

документация за срок от пет години след приключване на изпълнение на 

проекта. 

X. Средствата за изпълнение на настоящото решение се осигуряват 

чрез намаляване с 200 000 лева на предвидените средства в т. 2.6.2 за фонд 

„Култура“ по Приложение 24, раздел IV „Общински фонд „Култура“ в 

изпълнение на чл. 36 от Закона за закрила и развитие на културата – целево 

субсидиране по § 42, § 43 и §45“, предложение второ – „За медийни проекти“ 

от бюджета на община Варна за 2022 г. 
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XI. Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна, след 

утвърждаване работата на Оценителната комисия, да извърши всички 

действия по правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение, включително сключване на договори за съфинансиране с 

одобрените кандидати. 

 

         Моля за Вашите мнения и становища. 

 

 Даниела ДИМОВА 

          Внимателно изслушах предложението за проект за решение на 

председателката и мисля, че това е изключително изчерпателно поднесено 

на съветниците. Почти 90% от текстовете ги имаше като предложение в 

Правилника на фонд „Култура“ и има към тях добавки, които показват 

контролирането на средствата, показват начина, по който те ще се 

разходват. Мисля, че е положен един сериозен труд и трябва да подкрепим 

това решение. 

 

 Николай КАПИТАНОВ 

 Предлагам процедурно тази точка да бъде оттеглена в момента. 

  

 Мария ТОДОРОВА 

Подлагам на гласуване предложението за оттеглянето на това 

предложение. 

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

Предложението не се приема. 

 

          Мария ТОДОРОВА 

Подлагам на гласуване предложения проект за решение № 2.2. 

 

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

Предложението се приема. 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

 

Мария ТОДОРОВА: 

  Колеги, предлагам да разгледаме изменения в Насоки за 

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

   Следва да направим промени в Насоките, които са съобразени с 

приемане на текстове за синхронизация във вр. с гласуваното в предходните 

точки, а именно - да отпаднат текстовете за медиите и медийните проекти, 

тъй като ги изведохме като дейност от фонда. Това основно е направление 
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4.3. „Медийни проекти“. Тези текстове влязоха в решение № 2.2., които 

гласувахме в предходната точка. 

 

Предлагам от Насоките да бъдат заличени следните текстове: 

 

1.В раздел II. ЦЕЛИ се заличава текстът на последното тире: 

„Създаване на условия за обективна информираност на варненската 

общественост“. 

2. В раздел III. ЗАДАЧИ - т. 1 след фразата „.. публични средства за 

култура..“ се заличава фразата „и медийни проекти“ . 

3. В раздел III. ЗАДАЧИ - т. 12  се заличава. 

 

4. Заличава се направление 4.3. „Медийни проекти. 

 

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 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 /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. 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 
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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 осъществяваване 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 радиоуслуги/ - 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. 

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
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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 лева  

- 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.“ 

 

Моля за Вашите мнения и становища. 

 

Веселин ВЕШЕВ 

    Относно направление 1.5. „Нови фестивали и конкурси“ на предходно 

заседание решихме да остане неактивно за 2022 г. Като мотив за това беше 

посочена епидемиологичната обстановка. Тъй като тя отпадна, Ви 

предлагам да бъде активно.  

 

      Мария ТОДОРОВА 

      В последната част на Насоките имаме прогнозен времеви график. 

Обичайно в една нормална година имаме две сесии на фонда. Предвид, че 

вече сме в средата на годината и втора сесия няма кога да развием е най-

удачно да имаме една сесия.  

От текста в Прогнозния времеви график следва да отпадне: 

„II. За направление 4.3. Медийни проекти:  

1. Срок за подаване на документи: месечен след приемане на бюджета 

на община Варна за съответната година.  

2. Обявяване на резултатите: в месечен срок след изтичане на срока по 

т. II.1.“. 

В частта „ I.  За всички направления“ текстът следва да се измени по 

следния начин: 

„Срок за подаване на документи - от деня, следващ заседанието на 

Общинския съвет за приемане на текстовете за изменение и допълнение на 

Правилника за работа на фонд „Култура“,   до 10.06.2022 г. 

 

Постъпилите предложения в Насоките са следните:  
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1. Направление 1.5. – „Нови фестивали и конкурси“  да бъде активно 

за 2022 г., като допълвам, че размерът на съфинансиране от страна на 

кандидатстващата организация следва да се синхронизира със същия за 

всички други направления, т.е. да е в размер на 5 %. 

2. Отпада направление 4.3. „Медийни проекти“, както и съответните 

текстове, касаещи ги в текста на Насоките, представени преди малко. 

3. В „Прогнозен времеви график“ –  една сесия за подаване на 

проектни предложения, със срокове: от деня след заседанието на 

Общинския съвет за приемане на текстовете за изм. И доп. На Правилника 

за работа на фонд „Култура“ до 10.06.2022 г. Отпада текстът „II. За 

направление 4.3. Медийни проекти“. 

 

         Даниела ДИМОВА 

         Имаме два вида предложения и за яснота на съветниците да се разделят 

в отделни гласувания - предложението на колегата Вешев изменението на 

Прогнозния график и  тези текстове, които отпадат. 

 

Мария ТОДОРОВА: 

Технологично е по-прецизно, така че го приемам. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение: 

 

 ПК „Култура и духовно развитие“ отменя текстове в Насоки за 

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

както следва: 

 

- направление 4.3. „Медийни проекти“, 

- Прогнозен времеви график в частта „II. За направление 4.3. Медийни 

проекти“,  

както и технологично  свързаните с тях текстове: 

1.В раздел II. ЦЕЛИ се заличава текстът на последното тире: 

„Създаване на условия за обективна информираност на варненската 

общественост“. 

2. В раздел III. ЗАДАЧИ - т. 1 след фразата „.. публични средства 

за култура..“ се заличава фразата „и медийни проекти“ . 

3. В раздел III. ЗАДАЧИ - т. 12  се заличава. 

 

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

Предложението се приема. 
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        Председателят на комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение: 

         ПК „Култура и духовно развитие“ изменя и допълва Насоките за 

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

както следва: 

- Направление 1.5. Нови фестивали и конкурси да бъде активно за 

2022 г. със собствено съфинансиране 5%, 

- В „Прогнозен времеви график“ , I.За всички направления - „Срок за 

подаване на документи - една сесия за подаване на проектни предложения 

със срокове от деня, следващ заседанието на Общинския съвет за приемане 

на текстовете за изменение и допълнение на Правилника за работа на фонд 

„Култура“,   до 10.06.2022 г. 

 

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

Предложението се приема. 

 

Председателят на комисията предложи следния  

 

Проект за решение № 3:  

 

ПК „Култура и духовно развитие“ изменя Насоките за 

кандидатстване по направленията на общинския фонд „Култура“ 2022 г., 

приети на заседание на ПК КДР на 04.01.2022г – Протокол 14,  в цялост 

предвид отпадналите текстове за медиите и медийните проекти и 

свързаните текстове и измененията и допълненията в частта Направление 

1.5 и Прогнозен график съгласно предходните две гласувания и същите 

придобиват следния вид съгласно приложение. 

 

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

Предложението се приема. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

Мария ТОДОРОВА: 

  Колеги, предлагам да разгледаме изменение на състава на временните 

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

„Култура“. 

           След предходното заседание на постоянната комисия двама от 

експертите поради лични и служебни причини оттеглиха своето участие от 

Експертния съвет към фонд „Култура“, а именно: 

1. Христина Джурова;  
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2. Десислава Ризова. 

 

            Следва да освободим двете дами и да допълним състава на 

експертния съвет и предлагам да включим следните експерти: 

1. Росица Тодорова; 

2. Борис Панкин. 

 

Председателят представи накратно двамата външни експерти. 

  

Председателят на комисия предложи следните  

 

проект за решение № 4.1.: 

      

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 във връзка с волеизявление на лицето за 

освобождаване от състава на Експертния съвет на фонд „Култура“ като 

независим член,  изменя решение № 2 по Протокол №17/15.04.2022 г. на ПК 

КДР, както следва: 

         Освобождава от състава на Експертния съвет на фонд „Култура”  

независим външен експерт – временен член Христина Джурова и избира 

като независими външен експерт – временен член на Експертния съвет на 

фонд „Култура“ Борис Панкин. 

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

Предложението  се приема. 

 

 

проект за решение № 4.2.: 

 

          

 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 във връзка с волеизявление на лицето за 

освобождаване от състава на Експертния съвет на фонд „Култура“ като 

независим член,  изменя решение № 2 по Протокол №17/15.04.2022 г. на ПК 

КДР, както следва: 

 Освобождава от състава на Експертния съвет на фонд „Култура”  

независим външен експерт – временен член Десислава Ризова и избира като 

независим външен експерт – временен член на Експертния съвет на фонд 

„Култура“ Росица Тодорова. 

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

Предложението се приема. 
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      В точка  5 - „Разни“ няма постъпили материали. 

 
          Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията. 

 

 

         Край на заседанието: 17:59 ч. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „КДР“                         ПРОТОКОЛИРАЛ: 

           

                                              

     _____/П/__________                                         _____/П/____________ 

    /Мария ТОДОРОВА/                                        /Джемиле ЕМИНОВА/ 
 


