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                                                    ПРОТОКОЛ 

  

№ 19 

 

Днес,  07.07.2022 г., от 11.30 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;  

  Йорданка Проданова; 

  Николай Евтимов; 

  Петко Петков; 

  Христо Боев. 

 

 Отсъстват: Димитър Чутурков, Калин Михов и Николай Капитанов. 

 

В заседанието участва Коста Базитов – заместник-кмет на Община 

Варна, г-жа Антония Йовчева – директор на дирекция „Култура и духовно 

развитие“ и г-жа Десислава Георгиева – началник отдел към дирекция 

„Култура и духовно развитие“. 

 

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. № 

РД22012761ВН/13.06.2022 г., относно приемане на Доклади за 

осъществените читалищни дейности и разходваните средства от бюджета на 

Община Варна за 2021 г. за народните читалища и Годишна програма за 

развитие на читалищната дейност през 2022 г. 

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

„Култура и духовно развитие“ с рег. № КДР22000347ВН/10.06.2022 г., 

относно избор на състав на Комисия по мониторинг и оценка – външни 

експерти  на фонд „Култура“. 

2.1. Писмо от Коста Базитов – заместник – кмет на Община Варна с рег. 

№ РД220134848ВН-001ВН/23.06.2022 г. 

3.  Разни. 

Председателят на комисията подложи на гласуване проекта за дневен ред.  

 

Резултати от гласуването за приемане на проекта за дневен ред:  
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„За“ – 8, „Против“ - 0; „Въздържал се“ – 0. 

Предложението се приема. 

 

                                               ПЪРВА ТОЧКА 

 

Мария ТОДОРОВА: 

Колеги, предлагам да  разгледаме  предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД22012761ВН/13.06.2022 г., относно приемане на Доклади 

за осъществените читалищни дейности и разходваните средства от бюджета 

на Община Варна за 2021 г. за народните читалища и Годишна програма за 

развитие на читалищната дейност през 2022 г. 

 

        Давам думата на Антония Йовчева – директор на дирекция „Култура и 

духовно развитие“. 

 

 Антония ЙОВЧЕВА: 

Запозна членовете на комисията с докладите за осъществените 

читалищни дейности и разходваните средства от бюджета на Община 

Варна за 2021 г. за народните читалища и Годишна програма за развитие на 

читалищната дейност през 2022 г. 

         

       Председателят подложи на гласуване следния проект за решение № 1:  

 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и чл. 26а, ал. 5 от Закона за 

народните читалища и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД22012761ВН/13.06.2022 г., Общински съвет – Варна приема докладите на 

народните читалища на територията на община Варна по показатели за 

дейност, предоставената субсидия от държавния и общинския бюджет за 

2021 год., и Годишна програма за развитие на читалищната дейност на 

територията на община Варна за 2022 г., съгласно приложение към 

настоящото решение.  

   

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

Предложението се приема. 

                   

ВТОРА ТОЧКА 

 

Мария ТОДОРОВА: 

  Колеги, предлагам да разгледаме  писмо от Антония Йовчева – 

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

КДР22000347ВН/10.06.2022 г., относно избор на състав на Комисия по 

мониторинг и оценка – външни експерти  на фонд „Култура“. 
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- Писмо от Коста Базитов – заместник – кмет на Община Варна с рег. № 

РД220134848ВН-001ВН/23.06.2022 г. 

 

В тази точка, трябва да вземем изключително важно решение касаещо 

работата на фонд „Култура“ в частта мониторинг на проектите, които се 

осъществяват с финансиране от страна на Община Варна, чрез фонд 

„Култура“. На заседание на експертния съвет от 09.06.2022 г.  бяха 

разгледани предложения за състав на Комисията за мониторинг. 

Компетентният орган да прави предложения и да разглежда състава е ПК 

„Култура и духовно развитие“ към Общински съвет - Варна. Преди 

предходното заседание на комисията двете лица – Пламена Паламарова и 

Дарина Христова, които Експертният съвет беше гласувал като номинации за 

разглеждане от комисията, оттеглиха своето участие в комисията по 

мониторинг. В тази връзка лицето, което остана преминало през заседанието 

на Експертния съвет е Георги Сергеев. Правя предложения за други две лица 

за попълване на състава на комисията по мониторинг. Предлагам Николай 

Тодоров, който е известен в културните среди и Милослава Георгиева – с 

професионален опит като експерт връзки с обществеността и мениджър пиар 

и реклама. 

  

           проект за Решение № 2 
 

          На основание чл. 33, ал. 3 от Правилника за работа на фонд „Култура“ 

на Община Варна, ПК „Култура и духовно развитие“  избира състав на 

Комисия за мониторинг към фонд „Култура” на община Варна, както 

следва: 

        1. Георги Сергеев, 

        2.  Милослава Георгиева, 

        3. Николай Тодоров. 

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

Предложението се приема. 

 

      В точка  3 - „Разни“ няма постъпили материали. 

 
          Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията. 

 

         Край на заседанието: 11:54 ч. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „КДР“                         ПРОТОКОЛИРАЛ: 

           

                                              

     ____/П/___________                                         _____/П/____________ 

    /Мария ТОДОРОВА/                                        /Джемиле ЕМИНОВА/ 
 


