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                                                    ПРОТОКОЛ 

  

№ 22 

 

Днес,  19.12.2022 г., от 14.00 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 участват:  

Антония Йовчева – директор на дирекция „Култура и духовно 

развитие“ и 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 писмо от Антония Йовчева – директор на дирекция 

„Култура и духовно развитие“ с рег. № КДР22000525ВН/14.12.2022г. 

относно Годишен доклад на Комисията по мониторинг и оценка на фонд 

„Култура“ на Община Варна и Насоки за кандидатстване по направленията 

на общински фонд „Култура“ за 2023 г. 

 2.  Разни. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване проекта за дневен ред.  

 

Резултати от гласуването за приемане на проекта за дневен ред:  

„За“ – 7, „Против“ - 0; „Въздържал се“ – 0. 

Предложението се приема. 
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                                               ПЪРВА ТОЧКА 

 

Мария ТОДОРОВА: 

          Колеги, предлагам да разгледаме писмо от Антония Йовчева – 

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

КДР22000525ВН/14.12.2022г. относно Годишен доклад на Комисията по 

мониторинг и оценка на фонд „Култура“ на Община Варна и Насоки за 

кандидатстване по направленията на общински фонд „Култура“ за 2023 г. 

 

Антония Йовчева – директор на дирекция „Култура и духовно 

развитие“ запозна членовете на комисията с Годишния доклад на 

Комисията по мониторинг и оценка на фонд „Култура“.    

 

Мария ТОДОРОВА: 

Съгласно Правилника за работа на фонд „Култура“ на община Варна 

всички проекти, които се съфинансират от него следва да преминат през 

такъв мониторинг. Комисията по мониторинг, която стартира работата си 

след нашето решение от месец юли, в краткия си период на съществуване, 

трябваше да извърши цялата годишна работа. Тя бе с предмет проекти, 

изпълнявани в периода след назначаването на комисията, и проекти, 

изпълнявани преди това предвид изменението на Правилника относно 

финансовата подкрепа и за такива проекти, които макар и осъществени по-

рано, са одобрени от Експертния съвет по посочената в Правилника 

процедура и има сключен договор за тях. Комисията за мониторинг и оценка 

успя действително да проучи изключително задълбочено и много 

последователно всеки един подкрепен от фонд „Култура“ проект. 

Годишният доклад на Комисията по мониторинг и оценка на фонд 

„Култура“ на Община Варна и Насоките за кандидатстване по 

направленията на общински фонд „Култура“ за 2023 г. са разгледани от 

Експертния съвет на фонд „Култура“ на заседание, проведено на 

13.12.2022г. 

Годишният доклад за 2022 г. с препоръките за следващата година, 

изготвен от Комисията по мониторинг и оценка на фонда, е приет и 

утвърден единодушно от присъстващите 9 от 11-членния състав с решение 

№ 1 по т. 1. 

С решение № 3 по т. 3 Експертният съвет на фонд „Култура“ на 

Община Варна прие в цялост Насоките за кандидатстване за 2023 г. с 

приоритетни области и направления на проектните предложения за 2023 г. 

Няколко акцента от доклада, на които следва да се обърне внимание и 

да се вземат съответните мерки: необходимостта от работа върху 

формирането на нови публики, особено детски и младежки публики, 

липсата на иновации в културните проекти и на систематизирана, 

пълноценна, своевременна и достъпна за гражданите и гостите на общината 
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информация за провеждането на фестивали, конкурси и проекти в сферата 

на културата. 

  

        Председателят подложи на гласуване следния проект за  

Решение № 1:  

 

         На основание чл. 9, т. 7, предл. 2 във връзка с т. 5 и чл. 36 от 

Правилника за работа на фонд „Култура“ на община Варна, ПК „Култура и 

духовно развитие“ приема приетия и утвърден от Експертния съвет на фонд 

„Култура“ Годишен  доклад на комисията по мониторинг и оценка на фонд 

„Култура“ за 2022 г., ведно с приложимите препоръки за следващата година. 

 

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

Предложението се приема. 

                   

        Втората част на точката касае проекта на Насоки за кандидатстване по 

направленията на общински фонд „Култура“ за 2023 г. 

 

       Антония Йовчева – директор на дирекция „Култура и духовно 

развитие“ запозна членовете на комисията с измененията в проекта на 

Насоки за кандидатстване по направленията на общински фонд 

„Култура“ за 2023 г. 

 

 Мария ТОДОРОВА: 

        Експертният съвет е органът, който взима решенията относно 

управлението на фонд „Култура“, като по-важните решения се утвърждават 

от ПК „Култура и духовно развитие“.  

 Тази година направихме всичко възможно да стартираме процедурата 

по кандидатстване преди началото дори на финансовата година, което беше 

цел дълги години.  

 По този начин ще се осигурят няколко полезни резултата – ще се насити 

по-равномерно градският културен календар през четирите сезона, а не в 

рамките само на няколко месеца предвид досегашната практика на фонда, 

когато заради сроковете на осъществяване на процедурите, проектите се 

изпълняваха в рамките на няколко месеца вместо в по-голямата част от 

годината. Ще се даде възможност кандидатстващите да планират по-

спокойно и равномерно дейностите си през годината. 

 Прогнозният времеви график за реализацията на сесията на фонд 

„Култура“ 2023 г., приет от Експертния съвет е, както следва: 

1. Срок за подаване на документи за ЕДНА сесия за 2023 г.- 20 

декември 2022 г. – 27 януари 2023 г.  

2. Обявяване на резултатите до 10 март 2023 г. 

При техническото изготвяне на материалите от заседанието на 

Експертния съвет е допусната техническа грешка. Решението на Експертния 
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съвет в т. 8, в раздел III „Задачи“ е след края на съществуващия текст да се 

постави запетая и да се добавят думите  „особено детска и младежка“. При 

изписването на добавения текст е изпусната думата „особено“. 

 

        Председателят подложи на гласуване следния проект за  

Решение № 2:  

 

        ПК „Култура и духовно развитие“ утвърждава Насоки за 

кандидатстване по направленията на общинския фонд „Култура“ 2023 г, 

приети на заседание на Експертния съвет на фонд „Култура“ от 13.12.2022 

г. ведно с допълнението в т. 8 в раздел „Задачи“ и Прогнозен времеви график 

за реализацията на сесията на фонд „Култура“ за 2023г.  

  

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

Предложението се приема. 

                   

      В точка  2 - „Разни“ няма постъпили материали. 

             
          Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията. 

 

         Край на заседанието: 15:02 ч. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „КДР“                         ПРОТОКОЛИРАЛ: 

           

                                              

     _____/П/__________                                         ______/П/___________ 

    /Мария ТОДОРОВА/                                        /Джемиле ЕМИНОВА/ 
 


