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ПРОТОКОЛ 

  
№ 3 

 
Днес  03.02.2020 г. от 09.30  часа се проведе заседание на ПК “Култура 

и духовно развитие”. 

На заседанието присъстваха: 
 

  Димитър Чутурков - Председател  
  Антон Апостолов 
  Йорданка Проданова 
  Костадин Костадинов 
  Милена Димова 
  Петко Петков 
  Христо Боев 
 
 Отсъства:  Николай Евтимов и Калин Михов. 
 
 Присъстваха още:  Тодор Балабанов – Председател на Общински съвет 

– Варна, Бранимир Балачев – Председател на ПК „Финанси и бюджет“, 
Христо Атанасов – общински съветник, Мартин Златев – общински 
съветник, Стела Николова – общински съветник, Антония Йовчева– 
Директор на дирекция „Култура и духовно развитие”,   Даниела Димова – 
директор на Театрално – музикално продуцентски център – Варна, Пламена 
Николова – репортер в Медия груп 24 ЕООД, Георги Костов – управител на 
„Смарт Хоум Сис“ ООД, собственик на медия „Нова Варна“, Мария 
Генчева – представител на СНЦ „Културно пространство“, Божидар Венков 
– управител на „Мед консулт“, Невяна Троянска - издател на Венис груп, 
Руслан Йорданов – управител на Роял Комюникейшън, г-жа Веселина 
Савова – управител на Информационна агенция „ВИ ЕС МЕДИА“, Велина  
Марковска –  представител на Медицински университет „Проф. Параскев 
Стоянов“,  Лиляна Трънкова –  кореспондент на „ПРО НЮЗ България“ АД,  
Десислава Василева – репортер в Радио „Фокус“ – Варна, Нася Атанасова – 
управител на ТВ „Черно море”, Наталия Господинова – Главен редактор на 
Дарик радио – Варна, Кристина Николова – директор „Реклама“ на Труд 
медиа ЕООД, адв Росица Николова – адвокат довереник към Общински 
съвет - Варна.    
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Председателят на ПК „Култура и духовно развитие”,   предложи 
заседанието да протече при следният  

 
ДНЕВЕН РЕД 

 
1. Разглеждане на предложения от Кмета на община Варна с рег. № 

РД20001428ВН/22.01.2020 г. и  №РД20001428ВН-001ВН/22.01.2020 г., 
относно обсъждане и приемане на проектобюджета на Община Варна за 
2020 г., функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ и 
дейност „Международни и местни културни прояви“ /приложение 24/.   

2. Разглеждане на писма от Театрално – музикално продуцентски 
център – Варна  с рег. № РД19020765ВН/04.11.2019 г. и 
№РД20001921ВН/28.01.2020 г., и от Държавен куклен театър – Варна с рег. 
№ ОС20000017ВН/08.01.2020 г. и № ОС20000069ВН/28.01.2020 г., относно 
предоставяне на гориво за календарната 2020 г.  за нуждите на културните 
институти. 

3. Разглеждане на предложение от Кирил Налджиев – управител на 
Медия груп 24 ЕООД с  рег. № РД19023300ВН/10.12.2019 г., относно 
отразяване на културни, спортни и други значими събития на Община 
Варна. 

4. Разглеждане на предложение от Георги Костов – управител на 
„Смарт Хоум Сис“ ООД, собственик на медия „Нова Варна“ с  рег. № 
РД19023565ВН/12.12.2019 г., относно отразяване на културни, спортни, 
социални и други значими събития на Община Варна. 

5. Разглеждане на предложение от Ангел Стефанов – управител на 
СНЦ „Културно пространство“ с  рег. № ОС19000725ВН/28.11.2019 г., 
относно отразяване на културно-историческото наследство и културните 
събития във Варна. 

6. Разглеждане на предложение от Иво Тодоров – управител на 
„Барометър“ ЕООД с  рег. № РД19024081ВН/19.12.2019 г., относно 
медийно отразяване на значими събития на Община Варна. 

7. Разглеждане на предложение от Божидар Венков – управител на 
„Мед консулт“ с  рег. № РД19024193ВН/20.12.2019 г., относно отразяване 
на дейностите на Община Варна в сферата на здравеопазването. 

8.  Разглеждане на предложение от Невяна Троянска, издател на Венис 
груп с рег. № ОС20000014ВН/08.01.2020 г., относно медийно партньорство 
и популяризиране на Варна.   

9. Разглеждане на предложение от Руслан Йорданов – управител на 
Роял Комюникейшън с рег. № ОС20000009ВН/06.01.2020 г., относно 
популяризиране на събитията и туристическите услуги в Община Варна. 

10. Разглеждане на предложение от Веселина Савова – управител на 
информационна агенция „ВИ ЕС МЕДИА“ с рег. № 
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РД20000182ВН/06.01.2020 г., относно проект „Публичност и прозрачност 
на дейността на Общински съвет – Варна“.   

11. Разглеждане на предложение от проф. д-р Красимир Иванов – 
ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ с рег. 
№ РД19024278ВН/23.12.2019 г., относно създаване на ежеседмична 
рубрика „Варна - град на младите“  в програмата на обществена телевизия 
на MU-Vi.tv. 

12. Разглеждане на предложение от Гергана Мечкова – управител на 
„Фокус Нунти“ ООД с рег. № РД20000482ВН/10.01.2020 г., относно 
реализиране на предаване „варна на Фокус“ в ефира на радио „Фокус 
Варна“, посветено на Община Варна. 

13. Разглеждане на писмо от Преслава Паунова – директор „Реклама“ 
– Външни комуникации на „ПРО НЮЗ България“ АД с рег. № 
ОС2000059ВН/24.01.2020 г., относно   популяризиране на Община Варна и 
и представяне на възможностите за туризъм. 

14. Разглеждане на предложение за съвместна дейност от Нася 
Атанасова – управител на ТВ „Черно море” с рег. № 
ОС20000062ВН/27.01.2020 г., относно продължаване на сътрудничество за 
реализиране на ТВ предаване за излъчване по ТВ „Черно море” – 
„Европейска Варна”. 

15. Разглеждане на предложение от Наталия Господинова – Главен 
редактор на Дарик радио – Варна с  рег. № РД20001739ВН/27.01.2020 г., 
относно съвместен медиен проект „Зала Пленарна“ на Дарик радио, 
Община Варна и Общински съвет – Варна. 

16. Разглеждане на писмо от Кристина Николова – директор 
„Реклама“ на Труд медиа ЕООД с рег. № ОС20000061ВН/27.01.2020 г.,  
относно представяне на инфраструктурни проекти и дейностите в 
образованието. 

17. Разглеждане на писма от Коста Базитов – заместник кмет на 
Община Варна с рег. № ЗК20000164ВН/24.01.2020 г. и от Антония 
Йовчева с рег. № КДР20000148Вн/30.01.2020 г., относно определяне на 
временни членове на Експертния съвет към фонд „Култура”. 

18. Разни. 
 

Предлагам след първа и втора точка да разгледаме т. 17, която да 
стане трета точка от дневния ред на днешното заседание и след това да 
продължим с предложенията от медиите.   

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Разбрах, че има писмо от проф. Казимир Попконстантинов – 

ръководител на терените на археологическите проучвания за манастир 
„Света Богородица“ – недвижим паметник от национално значение.    
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          Димитър ЧУТУРКОВ 
          Не е пристигнало. 
 

Костадин КОСТАДИНОВ 
          То трябва да е до Вас, до Председателя на ПК „Финанси и бюджет“, 
до Кмета и до Председателя на Общинския съвет. Става въпрос за 
финансиране на разкопки в размер на 10 000 лв. 
 
 Антония ЙОВЧЕВА 
 Ние имаме такова писмо. 
           
 Димитър ЧУТУРКОВ 
          Не е пристигнало в комисията. 
 
 Костадин КОСТАДИНОВ 
 Питането беше дали е включено в бюджета? 
           

Предлагам да гласуваме дневния ред с така предложената промяна, а 
именно: 

1. Разглеждане на предложения от Кмета на община Варна с рег. № 
РД20001428ВН/22.01.2020 г. и  №РД20001428ВН-001ВН/22.01.2020 г., 
относно обсъждане и приемане на проектобюджета на Община Варна за 
2020 г., функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ и 
дейност „Международни и местни културни прояви“ /приложение 24/.   

2. Разглеждане на писма от Театрално – музикално продуцентски 
център – Варна  с рег. № РД19020765ВН/04.11.2019 г. и 
№РД20001921ВН/28.01.2020 г., и от Държавен куклен театър – Варна с рег. 
№ ОС20000017ВН/08.01.2020 г. и № ОС20000069ВН/28.01.2020 г., относно 
предоставяне на гориво за календарната 2020 г.  за нуждите на културните 
институти. 

3. Разглеждане на писма от Коста Базитов – заместник кмет на 
Община Варна с рег. № ЗК20000164ВН/24.01.2020 г. и от Антония 
Йовчева с рег. № КДР20000148Вн/30.01.2020 г., относно определяне на 
временни членове на Експертния съвет към фонд „Култура”. 

4. Разглеждане на предложение от Кирил Налджиев – управител на 
Медия груп 24 ЕООД с  рег. № РД19023300ВН/10.12.2019 г., относно 
отразяване на културни, спортни и други значими събития на Община 
Варна. 

5. Разглеждане на предложение от Георги Костов – управител на 
„Смарт Хоум Сис“ ООД, собственик на медия „Нова Варна“ с  рег. № 
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РД19023565ВН/12.12.2019 г., относно отразяване на културни, спортни, 
социални и други значими събития на Община Варна. 

6. Разглеждане на предложение от Ангел Стефанов – управител на 
СНЦ „Културно пространство“ с  рег. № ОС19000725ВН/28.11.2019 г., 
относно отразяване на културно-историческото наследство и културните 
събития във Варна. 

7. Разглеждане на предложение от Иво Тодоров – управител на 
„Барометър“ ЕООД с  рег. № РД19024081ВН/19.12.2019 г., относно 
медийно отразяване на значими събития на Община Варна. 

8. Разглеждане на предложение от Божидар Венков – управител на 
„Мед консулт“ с  рег. № РД19024193ВН/20.12.2019 г., относно отразяване 
на дейностите на Община Варна в сферата на здравеопазването. 

9.  Разглеждане на предложение от Невяна Троянска, издател на Венис 
груп с рег. № ОС20000014ВН/08.01.2020 г., относно медийно партньорство 
и популяризиране на Варна.   

10. Разглеждане на предложение от Руслан Йорданов – управител на 
Роял Комюникейшън с рег. № ОС20000009ВН/06.01.2020 г., относно 
популяризиране на събитията и туристическите услуги в Община Варна. 

11. Разглеждане на предложение от Веселина Савова – управител на 
информационна агенция „ВИ ЕС МЕДИА“ с рег. № 
РД20000182ВН/06.01.2020 г., относно проект „Публичност и прозрачност 
на дейността на Общински съвет – Варна“.   

12. Разглеждане на предложение от проф. д-р Красимир Иванов – 
ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ с рег. 
№ РД19024278ВН/23.12.2019 г., относно създаване на ежеседмична 
рубрика „Варна - град на младите“  в програмата на обществена телевизия 
на MU-Vi.tv. 

13. Разглеждане на предложение от Гергана Мечкова – управител на 
„Фокус Нунти“ ООД с рег. № РД20000482ВН/10.01.2020 г., относно 
реализиране на предаване „варна на Фокус“ в ефира на радио „Фокус 
Варна“, посветено на Община Варна. 

14. Разглеждане на писмо от Преслава Паунова – директор „Реклама“ 
– Външни комуникации на „ПРО НЮЗ България“ АД с рег. № 
ОС2000059ВН/24.01.2020 г., относно   популяризиране на Община Варна и 
и представяне на възможностите за туризъм. 

15. Разглеждане на предложение за съвместна дейност от Нася 
Атанасова – управител на ТВ „Черно море” с рег. № 
ОС20000062ВН/27.01.2020 г., относно продължаване на сътрудничество за 
реализиране на ТВ предаване за излъчване по ТВ „Черно море” – 
„Европейска Варна”. 

16. Разглеждане на предложение от Наталия Господинова – Главен 
редактор на Дарик радио – Варна с  рег. № РД20001739ВН/27.01.2020 г., 
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относно съвместен медиен проект „Зала Пленарна“ на Дарик радио, 
Община Варна и Общински съвет – Варна. 

17. Разглеждане на писмо от Кристина Николова – директор 
„Реклама“ на Труд медиа ЕООД с рег. № ОС20000061ВН/27.01.2020 г.,  
относно представяне на инфраструктурни проекти и дейностите в 
образованието. 

18. Разни. 
 

          Който е съгласен, моля да гласува. 
Резултати от гласуването: за - 6 против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема.; 
 

ПЪРВА ТОЧКА 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 

  Колеги, предлагам да разгледаме  предложения от Кмета на община 
Варна с рег. № РД20001428ВН/22.01.2020 г. и  №РД20001428ВН-
001ВН/22.01.2020 г., относно обсъждане и приемане на проектобюджета на 
Община Варна за 2020 г., функция „Почивно дело, култура и религиозни 
дейности“ и дейност „Международни и местни културни прояви“ 
/приложение 24/.   

Предлагам първо да обсъдим функцията, с която ще Ви запозная аз, а 
след това да преминем към втората част дейност „Международни и местни 
културни прояви“ /приложение 24/, с които ще Ви запознае г-жа Йовчева.   

 
Който е съгласен с този подход, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за - 6 против - 0; въздържали се - 0, 
предложението се приема.; 

 
Бюджетът на функцията възлиза на 29 004 000 лв. е разпределен по 

дейности, както следва:  
Дейности по почивно дело и социален отдих – 214 298 лв. - 

общинска дейност. Дейността включва разходите за работни заплати и 
осигурителни плащания на персонала, обслужващ общинските почивни 
бази, както и разходите за  издръжка на самите бази.  

Спорт за всички – 36 484 лв.   
Спортни бази за спорт за всички - общинска дейност с бюджет за 

2020 г. в размер на 17 200 817 лв. В бюджета на дейността се включват 
разходите за общинското предприятие „Спорт Варна“ в размер на 6 320 
773 лв. и средствата, обезпечаващи програма „Спорт” за 1 411 000 лв. с 
всички спортни събития,  по важни от които са: 

- Ученическа Купа "Варна" 2020; 
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- Варненска студентска универсиада; 
- Международни турнири, състезания и фестивали на бойните 

спортове - кикбокс, джудо, бокс, карате киокушин ; 
- Национални и градски ралита и мото прояви; 
- Международен турнир по спортна гимнастика; 
- 44 -ри Международен бридж фестивал; 
- Международен турнир за "Приза на Н.В. Царица Маргарита 

Българска"; 
- Фестивал на плажните спортове "Варненско лято"; 
- Регата Варна - Ченъл Къп; 
- Международен турнир по ветроходство 
- 51-то Рали "България" 
- 80 - ти юбилеен Плувен маратон "Галата - Варна" и др. 
Оркестри и ансамбли - общинска дейност, бюджет – 92 611 лв. 

Средствата осигуряват издръжката на хоровата школа „Морски звуци” към 
община Варна и любителски състави и формации.  

Поради необходимост от спешен ремонт на сградата на хоровата 
школа „Морски звуци”, тъй като има пропадане на пода. Направената 
оценка от експерти е в размер на 14 871,55 лв. Има продължение те да 
бъдат заложени допълнително в дейност 737 „Оркестри и ансамбли“. 

Читалища – 1 376 697 лв. Община Варна оказва методическа помощ 
на читалищните настоятелства за превръщане на читалищата в съвременни 
културни средища, особено на тези в селата и отдалечените от градския 
център квартали. Планирани са и 100 000 лв. за дофинансиране на 
делегираната държавна дейност за творческото развитие на Фолклорен 
ансамбъл „Варна“. 

Музеи и галерии с регионален характер – 3 020 855 лв., а за 2019 г. 
планираните средства са били в размер на 2 931 855 лв.   

Планирани са 1 316 710 лв. за дофинансиране на делегираната 
държавна дейност, в т.ч.  46 210 лв. за капиталови разходи.  

Обредни домове и зали 710 000 лв., от които 10 000 лв. за помощи по 
решение на Общински съвет” за погребения на бездомни, безпризорни, 
настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за 
социално подпомагане лица и 700 000 лв. за обезщетения за отчуждаване 
за земя на Гробищен парк "Запад", с. Тополи. 

Зоопарк - общинска дейност с бюджет от 1 795 054 лв., от които за 
капиталови разходи 1 200 000 лв. - за реконструкция и модернизация на 
зоопарка.  

Библиотеки с национален и регионален характер – 1 276 093 лв., в 
т.ч. за дофинансиране на държавната дейност в размер на 168 450 лв. за 
заплати, осигурителни вноски на персонала и издръжка на библиотеката. 

Международни програми и споразумения, дарения и помощи от 
чужбина – 1 350 лв. 
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Субсидии и други разходи за дейности по религиозното дело – 
289 875  лв. , в т.ч. за: 

- храм "Св. мчк. Прокопий Варненски" - субсидия в размер на 
215 000 лв., в т.ч. 120 000 лв. за вертикална планировка, 95 000 лв. за 
вътрешни дървени врати, парапети - емпория и др. 

- катедрален храм "Св.Успение Богородично" - 70 000 лв. /преходен 
остатък от 2019 г. / на основание решение на Общински съвет –Варна 
1532-5 т. 3 т. 21 от протокол № 37/30.01.2019 г., договор 
Д19000655ВН/10.04.2019 г. и Анекс Д 19000655ВН_002/ 22.11.2019 г./;                                                                                                                                                                     
- джамия в кв. Аспарухово - 4 875 лв.  на основание решение на Общински 
съвет № 1289-3 т.2 от 28.06.2018 г. – преходен остатък/ 

Други дейности по културата - бюджет за 2020 г. в размер на 2 989 
866 лв.  

В бюджет е включена и богата общинска Програма за международни 
и местни културни прояви за 2020 г., която възлиза на 3 484 675 лв., на 
която ще се спрем след малко. 

Капиталови разходи във функцията са  в размер на 12 788 389 лв., 
като по-крупните обекти са, както следва: 

- Основен ремонт и реконструкция на стадион "Спартак" – 980 268 
лв. 

- „Спортен комплекс и благоустрояване в УПИ „за парк и спортен 
терен“, кв. 36 по плана на 24 м.р. на гр. Варна /ПИ 10135.2554.158 и ПИ 
10135.2554.155 по КК/ с адрес ул. „Студентска”, гр. Варна, в т.ч. СН, АН, 
оценка за съответствие и др.  - 1 194 385 лв. 

- „Парк и спортни съоръжения в УПИ VI „за спортен комплекс“, кв. 
36 по плана на кв. „Виница”,  гр. Варна /ПИ 10135.2575.433 по КК/ с адрес 
ул. „Албатрос”, кв. „Виница”, гр. Варна, в т.ч. СН, АН, оценка за 
съответствие и др. - 1 182 062 лв. 

- „Многофункционален спортен комплекс в УПИ VIII-190 „за 
стадион“, кв. 21 по плана на IV м.р. на ж.к. „Владислав Варненчик”, гр. 
Варна /ПИ 10135.4502.344 по КК/ с адрес ж.к. „Владислав Варненчик”, гр. 
Варна“, в т.ч. СН, АН, оценка за съответствие и др. - 5 905 589 лв. 

- СК „Простор“ - основен ремонт - покривна конструкция Зала 
борба и административна сграда, ел. инсталация за всички зали и 
административна сграда, в т.ч. проектиране, СН и други – 917 000 лв. 

- Проектиране, енергиен одит  и изграждане на топлообменни 
станции за утилизиране на геотермална топлина в ПК „Приморски“ – 
300 000 лв. 

Това е макрорамката на функцията и разпределението по отделните 
дейности. 

Моля за Вашите мнения и становища. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
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Писмото е изпратено на 24 януари. Разговарях по този въпрос с 
Председателя на Общинския съвет, тъй като са необходими средства в 
размер на 10 000 лв. Поех ангажимента исканите средства да бъдат 
включени в бюджета на Община Варна. Можем ли сега да отделим 10 000 
лв., като буфер от функцията. Мога да направя конкретно предложение от 
къде могат да бъдат преразпределени средствата при частично промяна на 
дейностите. 

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Аз не мога да реша този въпрос. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Това е малка сума за довършване на разкопките на манастира. Преди 

пет години теренът беше предоставен от държавата за безвъзмездно за 
управление на общината за срок  от 10 години. Ще се предприемат 
реставрационни и конструктивни дейности за да се превърне това място в 
туристическа забележителност за посещение. 

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Накрая ще гласуваме това предложение за ремонта на сградата на 

хоровата школа „Морски звуци“, като включим и Вашето предложение. 
Не знам от къде да бъдат пренасочени тези средства. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Искам да чуя становището на г-жа Йовчева, като представител на 

администрацията. 
 
Антония ЙОВЧЕВА 
Вие мислите, че трябва да се преразпределят средства от приложение 

24, но в нея стриктно и фино са разпределени средствата. Ако бъдат 
пренасочени средствата на размер на 10 000 лв. ще бъде ощетена друга 
функция. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Средствата в размер на 10 000 лв. могат да бъдат пренасочени от 

субсидията в размер на 215 000 лв. за храм "Св. мчк. Прокопий Варненски", 
за който се отпускат средства всяка година. Храмът не е завършен за сметка 
на съпътстващите сгради около него. 

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Анализа, който може да се направи по тази функция показва, че през 

миналата година функцията е била 8% от бюджета на община Варна, а тази 
година е 7%. Прави впечатление, че в годините назад дела на приложение 
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24 периодично намалява. През 2017 г. приложението е съставлявало 22,49% 
от цялата функцията, а през 2018 г. 21,96%, както и 2019 г. 11,55% и 2020 г. 
-11%. Варна беше Европейска столица на спорта и имаше увеличение на 
средствата за спорт и така делът на културата остава по-малък в цялостната 
функция. Считам, че би могло да се търсят възможности за по-добро 
финансиране на културата.  

 
Колеги предлагам да гласуваме макрорамката в размер на 29 004 000 

лв. на функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“.  
Който е съгласен, моля да гласува. 
 Резултати от гласуването: за – 4; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 
  
Преминаваме към разглеждането на втората част дейност 

„Международни и местни културни прояви“ /приложение 24, 24А и 24Б/.   
Давам думата на Антония Йовчева – директор на дирекция „Култура 

и духовно развитие“. 
 
Антония ЙОВЧЕВА 

       В бюджет е включена и богата общинска Програма за международни и 
местни културни прояви за 2020 г., която възлиза на 3 484 675 лв. и 
отразява общинската политика в областта на културата, като нейните 
основните дейности са насочени в различни сфери по културния календар 
на основата на съществуващите традиции и нови събития. Увеличени са 
средствата за градски празници, фестивали и конкурси и естетизация на 
градската среда. 

В Национални и градски празници са заложени средства в размер на  
566 000 лв., като през 2019 г са били 465 000 лв. Изключително се разрасна 
обема на събитията в Национални и градски празници на традиционните 
чествания на бележити дати и събития.  Общоградски фолклорен преглед на 
танцовото изкуство „Великденска плетеница“. Развиха се в съдържателно 
отношение пролетния и есенния салон на изкуствата. Привличаме автори и 
участници, така че те да развиват цялостния културен календар за годината. 

Едно ново събитие, което успешно се развива през последните 4 години 
е варненския карнавал-пролетен празник на маската, маскарадния и 
сценичен костюм. Вече като един градски празник е и Най- дългата вечеря 
на плажа – Аспарухово към което има интерес гражданите на Варна, както и 
гостите на Варна. Свето Успение Богородично – ден на Варна, запалването 
на коледната елха и новогодишния концерт. Споразумение за 
сътрудничество  с Варненска и Великопреславска митрополия с 
бенефициент Фондация „Човек на фокус“. Тази година имаме 
Международен експертен форум „Управление на библиотеките в големите 
градове“. 
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  Димитър ЧУТУРКОВ 
Моля за Вашите мнения и становища. 
 

 Стела НИКОЛОВА 
 Празника на Варна е с най-голямата сума. Какво са включени в тези 

100 000 лв.? 
 
Антония ЙОВЧЕВА 

Провеждаме поредица от събития, които започват от 14 август. 
Имаме културен календар, който включва всички културни събития с 
творчески работилници, дефилета, след това програма за малките 
граждани на Варна за деца и други. Тук са разходите и за събитието в 
летния театър, където награждаваме удостоените с почетни звания и 
отличия с концерт. Концерт на площад „Независимост“ с класическия 
модул на събитието. Това събитие продължава 48 часа, като последния 
концерт е на пристанището. 

 
Димитър ЧУТУРКОВ 

        В сравнение с миналата година със средства в размер на 100 000 лв. са 
увеличени средствата в Национални и градски празници. 

Предлагам да гласуваме направление Национални и градски 
празници, където са заложени средства в размер на 566 000 лв. 

 
  Който е съгласен, моля да гласува. 

 Резултати от гласуването: за – 6; против - 0; въздържали се - 1, 
предложението се приема. 

 
Антония ЙОВЧЕВА 
За международни фестивали заложените средства са в размер на 

830 000 лв., като през 2018 г. – 775 000 лв., където са включени следните 
фестивали: 

- Международен музикален фестивал;   
- Постановки с участието на ТМПЦ в Международен музикален 

фестивал   
- Международна лятна академия;   
- Проект Festivallinks по Програма "Творческа Европа" на ЕС; 
- Международен майски хоров конкурс и национални хорови 

празници - 39-то издание; 3-ти Национален фестивал на детските и 
младежки хорове; 

- Международен фолклорен фестивал.   
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Знаете, че Международен музикален фестивал е най-мощното 
събитие, което стои в основата на концепцията Варна – дестинация на 
четири сезона. През последните две години музикалните ни събития 
започват през пролетта и завършват късно през месец ноември. Разширили 
сме съдържанието на фестивала. За трета поредна година, след като 
спечели приза за високо качество на фестивала „Варненско лято“ през 2015 
г., 2016 г., 2017 г. и 2018 г. фестивалът беше удостоен с Европейско 
качество на своята програма. След 715 фестивала на Европа и за 2019 -
2020 г. получихме голямата европейска награда на публиката, която беше 
връчена на специална церемония от еврокомисарите в Брюксел. 
Продължаваме активно да работим с Марио Хосен. Имали сме 60 събития 
с 1 500 участника. Миналата година имахме тридневен научен форум, 
който беше свързан с виртуозността на барока от ХХI век. Продължаваме 
тази година с годишнините на Брамс и Бетовен. Това е единствения 
фестивал, който благодарение на европейското  радио и българското 
национално радио – 90% от неговата програма се излъчва на живо, като 
слушателите в Европа  и страната слушат концертите. Искам да подчертая 
и заслугата на Българска национална телевизия, която записа 13 концерта 
на програмата. Целта ни е този фестивал да се превърне в една платформа 
за културния туризъм във Варна, с гости от цялата страна и туристи от 
балканските страни. 

Международен майски хоров конкурс, който датира от 1967 г., проф. 
Георги Димитров от две години много успешно в рамките на конкурса 
провеждаме и национални хорови празници – фестивал на детските и 
младежките хорове. Това е за да развиваме това изкуство сред детската 
публика. Миналата година имаше 600 участника. Изключително събитие, 
което се очаква с интерес от гражданите на Варна, руски граждани и други 
почитатели. Това събитие сме го изнесли в по-отдалечените райони на 
нашия град район Владислав Варненчик и по курортните ни комплекси. 

Средствата за Културната ни програма в туристическите комплекси е 
увеличена с 5 000 лв. На прекрасната сцена на комплекс „Златни пясъци“ – 
сцена „Адмирал“ за месеците юни, юли и август сме реализирали 25 
концерта в различни музикални и танцови жанра- фолклор, опера , музика 
и балет. След създаването на такава голяма сцена в к.к. „Св. Св. 
Константин и Елена“ броят на концертите ще нарасне и ще бъдат гледани 
от по-голям брой гости на града. 

 
Димитър ЧУТУРКОВ 

        Предлагам да гласуваме направленията Международни фестивали, 
където са заложени средства в размер на 830 000 лв. и Културна програма 
в туристическите комплекси, където са заложени средства в размер на 
30 000 лв.  
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  Който е съгласен, моля да гласува. 
Резултати от гласуването: за – 5; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
 
Антония ЙОВЧЕВА 
Направление Събития и проекти, организирани и съорганизирани от 

община Варна, където са включени големи мощни събития на Община 
Варна. Заделените средства тази година са в размер на 150 000 лв.  

 
Димитър ЧУТУРКОВ 

        Предлагам да гласуваме направление Събития и проекти, 
организирани и съорганизирани от община Варна,  където са заложени 
средства в размер на 150 000 лв.   

 
  Който е съгласен, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за – 6; против - 0; въздържали се - 1, 
предложението се приема. 

 
Антония ЙОВЧЕВА 
Общински фонд "Култура", това е нашият финансов инструмент, 

чрез който се подкрепят най-много стойностни проекти, които влизат след 
това в културния календар на Варна. Целта е да се подпомагат различните 
събития, фестивали, културни организации и партньори, които са 
достатъчно предприемчиви  да излязат на свободния пазар и чрез фонд 
„Култура“ община Варна подпомага случването на тези събития. 
Насърчаваме всички творчески индустрии и утвърждаваме Варна, като 
град с добра културна програма и благоприятна културна среда. От две 
години всички проекти се подават електронно и получаваме одобрение от 
страна на нашите партньорски културни организации. Общински фонд 
"Култура" на Община Варна се нарежда на второ място в страната след 
Столична голяма община.  

През 2019 г. са били финансирани общо 129 проектни предложения 
във всички негови направления:  

- фестивали и конкурси; 
- визуални изкуства; 
- изпълнителски изкуства; 
- музика; 
- литература; 
- филмово изкуство; 
- архитектура и дизайн; 
- мобилност; 
- национални и европейски копродукции; 
- културно историческо наследство; 
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- нови организации модели и медийни проекти.  
Могат да кандидатстват по направление културно историческо 

наследство проф. дин Казимир Попконстантинов, относно  предоставяне 
на средства за проектиране, консервация и реставрация на археологически 
обект „Княжески манастир „Света Богородица“ за втора сесия, която ще 
бъде отворена от 10 февруари до 10 март. Втората сесия на фонд 
„Култура“ е за всички събития, които трябва да се случат от 1 юли до края 
на месец ноември. 66% от първата сесия са в направление фестивали и 
конкурси. Заделените средства през 2018 г. са били в размер на 1 млн. лв., 
с които сме подкрепили нашите културни организации. През 2019 година 
заложените средства бяха в размер на 1 120 000 лв.  

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Моля за Вашите мнения и съображения. 
 
Христо БОЕВ 
Безспорно фонд „Култура“ подпомага кандидатстващите 

организации, които се осмеляват да предложат някакъв културен продукт 
на варненци и на гостите на Варна в различните му направления. Оценката 
е положително видно от това, че хората са доволни. Не смятам заложените 
средства в размерна 1 120 000 лв. през 2019 г. , а сега да са 1 млн. лв. на 
базата на това което е постигнало фонд „Култура“. Очаквах завишаване на 
финансирането. 

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Аз подкрепям едно такова становище не може да ни удовлетворява, 

че се връщаме една година назад във финансирането. Следва да се помисли 
какво влиза във фонд „Култура“, за да бъде увеличено финансирането, за 
да се даде подкрепа на нови инициативи, творчески проекти и т.н. Бихме 
могли да поискаме от ПК „Финанси и бюджет“ при възможност 
допълнително финансиране. 
        Предлагам да гласуваме направление Общински фонд "Култура",  
където са заложени средства в размер на 1 млн. лв.   

  Който е съгласен, моля да гласува. 
Резултати от гласуването: за – 4; против - 1; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
 
В направление Естетизация на градската среда влиза допълнително 

„Програма за паметниково, художествено-пластично и монументално 
изграждане на територията на град Варна за 2020  г.“ – приложение 24Б. 

 
Антония ЙОВЧЕВА 
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Средствата за Естетизация на градската среда са в размер на 308 800 
лв., като миналата година са били 269 000 лв. Включена е „Програма за 
паметниково, художествено-пластично и монументално изграждане на 
територията на град Варна за 2020  г.“ – приложение 24Б. 

Програмата за паметниково, художествено-пластично и 
монументално изграждане на територията на град Варна за 2020 ще 
продължи да развива и естетически да надгражда  съвременната визия на 
морския град. Поставянето на паметници и пластични композиции в 
откритите пространства на Варна в предходния период 2014 – 2019 г. 
направи града ни по-привлекателен за неговите жители и гости. Редица 
произведения на скулптурното изкуство вече украсяват централната част 
на Варна и подчертават европейския  облик на морската столица. По-
отдалечените от историческия център райони като „Младост”, „Владислав 
Варненчик” и „Аспарухово” обаче, се нуждаят от интересни пластични 
решения за обновените си зелени, екстериорни площи и новосъздадени 
паркови пространства. Оттук произтичат и новите цели на Програмата за 
паметниково, художествено-пластично и монументално изграждане на 
територията на град Варна за 2020. 

Приоритетно да се работи за естетизиране на градската среда на 
район „Вл. Варненчик“, район „Аспарухово”, район „Младост”. 
Насищането на тази среда с  произведения на монументалното изкуство 
ще променя облика на новите зони за отдих, спорт и развлечения, ще 
популяризира пластично изкуства сред жители на тези райони и ще 
възпитава по-добър естетически вкус и усет към красивото.  

Да продължи възстановяването на културно-историческата памет на 
града чрез поставяне на паметни знаци на най-достойните варненци; 

Синхрон в работата на различните звена на местната 
администрация, на ангажираните към нея Обществени съвети и гилдиите 
на варненските творци /скулптори, художници, архитекти и др./ за 
постигане целите на Програмата. 

Сложени са пластики на кметове. Стъпка по стъпка вървим към 
историческа културна Варна.   

 
Димитър ЧУТУРКОВ 

        Предлагам да гласуваме направление Естетизация на градската среда, 
където са заложени средства в размер на 308 800 лв. и е включена и  
допълнително „Програма за паметниково, художествено-пластично и 
монументално изграждане на територията на град Варна за 2020  г.“ – 
приложение 24Б.  

  Който е съгласен, моля да гласува. 
Резултати от гласуването: за – 6; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
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Антония ЙОВЧЕВА 
Средства за Съвместно финансиране по договори с Министерство на 

културата и община Варна и др. са в размер на 210 000 лв. и подпомагат 
най-големите културни институти на град Варна. 

 
Димитър ЧУТУРКОВ 

        Предлагам да гласуваме направление Съвместно финансиране по 
договори с Министерство на културата и община Варна и др., където са 
заложени средства в размер на 210 000 лв.  

  Който е съгласен, моля да гласува. 
Резултати от гласуването: за – 7; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 
Антония ЙОВЧЕВА 
Субсидии по § 45-00 "Субсидии и др.текущи трансф.за юридически 

лица с нестоп.цел"  в  д. 762 "Субсидии и др.разходи за дейности по 
религиозното дело" от които:     

- субсидия на църковното настоятелство на храм "Св.мчк.Прокопий 
Варненски" - 215 000 лв. (в т.ч. 120 000лв. за вертикална планировка, 95 
000 лв. за вътрешни дървени врати, парапети - емпория и др./ ;                                                                                                                                                            
- субсидия за Катедрален храм "Св.Успение Богородично" - 70 000 лв.  
/прех.ост.от 2019г./ Решение на Общински съвет – Варна  1532-5 т. 3 т. 21 
от протокол 37/30.01.2019г., договор - Д19000655ВН от 10.04.2019г. и 
анекс към договора Д 19000655ВН_002/22.11.2019 г./;                                                                                                                                                                            
- субсидия за Джамия в кв. Аспарухово - 4 875 лв. /прех.остатък - Решение 
на Общински съвет 1289-3 т.2 от 28.06.2018г./ 

- Подпомагане дейността на НЧ"Христо Ботев 1928" за фолклорен 
ансамбъл "Варна"  в изпълнение на Програма за устойчиво творческо 
развитие  - 2020 г. и др. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Колко средства са дадени на църквата до момента? 
 

  Антония ЙОВЧЕВА 
  Не мога да кажа. 
 

Димитър ЧУТУРКОВ 
         Предлагам да гласуваме направление Субсидии по § 45-00 "Субсидии 
и др.текущи трансф.за юридически лица с нестоп.цел"  в  д. 762 "Субсидии 
и др.разходи за дейности по религиозното дело", където са заложени 
средства в размер на 289 875 лв.  

  Който е съгласен, моля да гласува. 
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Резултати от гласуването: за – 6; против - 0; въздържали се - 1, 
предложението се приема. 

 
 
 
  Антония ЙОВЧЕВА 
  Програма за устойчиво творческо развитие на Фолклорен ансамбъл 

„Варна“ – НЧ „Христо Ботев 1928“ за 2020 г., където са заложени 
средства в размер на 100 000 лв. 

Професионалните или представителни фолклорни ансамбли се 
изграждат като просветителски организации за издигане на националното 
самочувствие, за развитие на професионална културна инфраструктура и 
стимулиране на националното фолклорно изкуство. Като културни 
организации със своята дейност те издирват, съхраняват и популяризират 
българския фолклор чрез обработка и сценична адаптация на автентичен 
материал. 

 Народно читалище „Христо Ботев 1928“ и Фолклорен ансамбъл 
„Варна“ към него развиват и популяризират от дълги години българския 
фолклор в страната и чужбина. Със своята 59 годишна история 
Ансамбълът се е утвърдил сред най-добрите фолклорни формации в 
България, с доказан принос в изследването и сценичната реализация на 
българския фолклор. Негов главен художествен ръководител и хореограф е 
Юлиян Станев, диригент на оркестъра е Данчо Радулов, а диригент на хора 
е доц. Йорданка Неделчева. 

Фолклорният ансамбъл „Варна“ е създаден през 1960 г. към ОНС - 
Варна от хореографа  Игнат Христов От 1993 г. Ансамбълът е пренасочен 
към НЧ “Христо Ботев“ с художествен ръководител и хореограф Юлиян 
Станев. От създаването му до сега през него са минали над 500 самодейци 
от 3 поколения. Сред тях днес са и внуците на основателите. В творческата 
биография на Фолклорен ансамбъл „Варна“ са записани 2 100 концерта 
пред повече от 1 200 000 зрители на 28 страни от Европа, Азия, Африка, 
Америка, Австралия.    

В културната си програма за 2020 Г. Фолклорен ансамбъл „Варна“ се 
ангажира с осъществяването на  самостоятелни концерти, участия в 
художествени програми по случай бележити дати, празници и събития на 
град Варна, както и да представя Община Варна на международни 
фолклорни форуми, конкурси и прояви. 
     Цели: 

- Да стимулира разпространението на образци от българското 
фолклорно изкуство.  

- Да разработва проекти, свързани с фолклора и осъществяващи 
дейност в областта на музиката и танца.  
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- Да извършва информационна дейност в областта на музикалната, 
танцовата и певческата култура.  

- Да осъществява контакти и сътрудничество с държавни и 
недържавни институти и организации, колективи и творци в страната и 
чужбина.  

- Да контролира и документира изразходването на предоставената 
субсидия. 

В колектива на Фолклорен ансамбъл „Варна“ членуват хора с 
различни професии и социално положение – ученици, студенти, учители, 
юристи, работници, служители. Общото, което ги свързва е любовта към 
фолклора и българските народни танци. Основни действащи танцьори, 
певци и музиканти във Ансамбъла  са 50 души, които са участвали в 
различни по численост формации в концертните прояви от културния 
афиш на Община Варна през изминалите 4 години.  

Във връзка с осъществяване на цялостна приемственост между 
поколенията, читалищното настоятелство и ръководството на ФА “Варна“ 
успешно постигна своята амбиция да създаде детска формация. Вече една 
година Детската формация към ФА възпитава ново младо попълнение от 
изпълнители, за да продължи успешно неговата творческо-
изследователската мисия в областта на българския танцов фолклор. Освен 
в оркестров и танцувален ФА „Варна“ се разширява и в певчески план като 
привлича млади, талантливи кадри от специалност „Народно пеене“ към 
НУИ „Добри Христов“. 

Фолклорен ансамбъл „Варна“ е лицето на град Варна и неговите 
граждани, които неизменно пълнят концертните зали в дългогодишното му 
съществуване. 

През 2020 г. ФА“Варна“ ще чества своята 60 годишнина. 
Българското народно творчество във всичките му дялове – музика, 

танц, песен и хореография учи, възпитава и дарява радост на младите хора 
като ги приобщава към българските народни традиции. Ансамбълът 
създава  връзката между поколенията и е възможно най-добрата 
автентична среда за придобиване на социален опит, за изграждане от ранна 
възраст на нравствени и естетически добродетели сред младите българи с 
национално самочувствие и духовна културна принадлежност.  

 
Димитър ЧУТУРКОВ 

  Предлагам да гласуваме Програма за устойчиво творческо развитие 
на Фолклорен ансамбъл „Варна“ – НЧ „Христо Ботев 1928“ за 2020 г. 
/приложение 24А/, където са заложени средства в размер на 100 000 лв. 

 
  Който е съгласен, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за – 7; против - 0; въздържали се - 0, 
предложението се приема. 
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 Средствата в дейност  „Международни и местни културни прояви 

/приложение 24/ са в размер на 3 484 675 лв., през 2019 г. – 3 134 125 лв. 
 
Предлагам да гласуваме предложението на кмета по така предложената 

ни дейност  „Международни и местни културни прояви /приложение 24, / по 
пера, с обща рамка в размер на 3 484 675 лв., който е съгласен, моля да 
гласува. 

  
Резултати от гласуването: за – 4; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 
  
След проведени дебати комисията предлага да бъде изпратено писмо 

до ПК „Финанси и бюджет, а именно: 
 

ПК „Култура и духовно развитие“ разгледа предложения от Кмета на 
Община Варна с рег. № РД20001428Н/22.01.2020 г. и № РД20001428ВН-
001ВН/22.01.2020 г., относно обсъждане и приемане на проектобюджета на 
Община Варна за 2020 г., функция „Почивно дело, култура и религиозни 
дейности” и дейност „Международни и местни културни прояви“  
/приложение № 24, 24А и 24Б/.  

Комисията взе следното решение: 
Приема проектобюджета на Община Варна за 2020 г., функция 

„Почивно дело, култура и религиозни дейности” и „Международни и 
местни културни прояви“ /приложение 24, 24А и 24Б / в размер на 3 484 
675 лв.  

Препраща към ПК „Финанси и бюджет“ за вземане на окончателно 
решение. 

 
   Който е съгласен, моля да гласува. 
  

Резултати от гласуването: за – 4; против - 0; въздържали се - 3, 
предложението се приема. 

 
Искам да предложа едно допълнително решение, като писмо до ПК 

„Финанси и бюджет: 
       Уведомяваме Ви, че на свое заседание проведено на 03.02.2020 г., ПК 
„Култура и духовно развитие“ разгледа предложение от Кмета на Община 
Варна, относно обсъждане и приемане на проектобюджета на Община 
Варна за 2020 г., функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” и 
дейност „Международни и местни културни прояви“  /приложение № 24/.  

След проведените дебати комисията прави следните предложения: 
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1. В частта на функция „Почивно дело, култура и религиозни 
дейности” с допълнение в дейност 737 „Оркестри и ансамбли“ да бъдат 
заложени финансови средства в размер до 15 000 лв. за неотложен текущ 
ремонт на сградата на хорова школа „Проф. Марин Чонев“. 

2. В програмата „Международни и местни културни прояви“   
/приложение 24/ при възможност да бъдат увеличени средствата в размер на 
120 000 лв. за Общински фонд „Култура“, като с това се запазва бюджета от 
2019 г. на фонда и се повиши качеството на предлаганите проекти. 

3. Писмо за финансиране на археологически разкопки от  проф. дин 
Казимир Попконстантинов  да бъдат осигурени средства в размер на 
10 000 лв. допълнително към бюджета на Регионален исторически музей – 
Варна за осъществяване на тези дейности до края на 2020 г.  

 
 Милена ДИМОВА 
Това Ваши предложения ли са? 

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Произтичат от това, което казахме. Необходим е ремонт на  сградата  

на хоровата школа. 
 
Милена ДИМОВА 
Кой е входирал предложението? Не сме го разгледали това 

предложение. В момента Вие ни представяте едно писмо. 
 

Димитър ЧУТУРКОВ 
Това са предложенията към ПК „Финанси и бюджет“. 
 
Милена ДИМОВА 
Кой ги предлага? На кого са предложенията? 
 

Димитър ЧУТУРКОВ 
  Аз ги предлагам. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Предлага ги на обсъждане. 
 
Милена ДИМОВА 
Нека да ни запознаят. Кой ги е входирал тези предложения? 
 

Димитър ЧУТУРКОВ 
Не са входирани. Предлагаме ги като писмо към ПК „Финанси и 

бюджет“. 
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Милена ДИМОВА 
Значи са Ваши предложения, защото четете едно писмо от името на 

цялата комисия, а ние не сме ги разгледали тези предложения. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Това е проект за предложения. 
 

Димитър ЧУТУРКОВ 
Гласувахме бюджета и сега правим предложения за допълнения. Пк 

„Финанси и бюджет“ ще каже дали има средства за допълнителните 
предложения. 

 
Йорданка ПРОДАНОВА 
Колежката искаше да каже, че това предложение е лично Ваше, а не 

от цялата комисия. 
 
Милена ДИМОВА 
Нека да ни бъде предоставено КСС, но аз не мога да взема решение 

без документи. 
 

Димитър ЧУТУРКОВ 
Лятото, когато е правен проекта за бюджет това е подадено като 

предложение. 
 
Милена ДИМОВА 
Входирайте, раздайте ни. 
 

Димитър ЧУТУРКОВ 
 Тогава не е била толкова належаща обстановката. Има КСС. 
 
 Костадин КОСТАДИНОВ 
 Тя е права ако ги има тези документи да се види. 
 

Димитър ЧУТУРКОВ 
 Предложението, което е направено за основен ремонт. 
 
Милена ДИМОВА 
Вие като председател можехте да го входирате с пълния пакет 

документи, за да бъде включено. 
Димитър ЧУТУРКОВ 

  Искам да изразя позицията си за бюджета, но ние не сме взели 
участие като комисия в разработването му. Хубаво е да си начертаем 
някакви перспективи за работа за следваща година, както и до края на 
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мандата. Във Варна няколко години се работи за това да бъде направено 
пътна инфраструктура, спортна инфраструктура и е крайно време да 
помислим за културната инфраструктура. През последните 50 г. във Варна 
се говори за необходимост от многофункционална сграда за опера и балет, и 
концертна зала с добра акустика. След ликвидиране на киносалоните във 
Варна останаха и доста малко зали. През 1912 г., когато се полага основния 
камък на театъра във Варна, тогава броят на населението е било до 45 000 
души, а сега е 8, 9 пъти по-голям. Добре е, че след 28-мия театрален 
фестивал „Варненско лято“ ще започне ремонт, реконструкция и 
модернизация на филиала на Театрално-музикален продуцентски център-
Варна, но това според мен за мащабите на Варна не е достатъчно.Това една 
от идеите, която искаме да поставим за цел на комисията. Да се постави 
въпроса и за изграждането на Общински детски комплекс и знам, че кмета 
подкрепя едно такова становище и предложение, но е добре в рамките на 
този мандат. Варна има нужда от ателиета за художници, скулптори. Може 
да проведем заседание какво можем да предложим за целия мандат. С оглед 
на това в края на нашия мандат да има резултати в сферата на културната 
инфраструктура на Варна.  

Г-н Балачев, като председател на комисията, след като приехме 
бюджета предложих да се обърнем към Вас с молба: в дейност 737 
„Оркестри и ансамбли“ да бъдат заложени финансови средства в размер до 
15 000 лв. за неотложен текущ ремонт на сградата „Проф. Марин Чонев“,  

1. В дейност 737 „Оркестри и ансамбли“ да бъдат заложени 
финансови средства в размер до 15 000 лв. за неотложен текущ ремонт на 
сградата „Проф. Марин Чонев“. тъй като пода на сградата пропада и има 
вероятност от злополука. 

2. В програмата „Международни и местни културни прояви“   
/приложение 24/ при възможност да бъдат увеличени средствата в размер на 
120 000 лв. за Общински фонд „Култура“, като с това се запазва бюджета от 
2019 г. на фонда и се повиши качеството на предлаганите проекти. 

3. Писмо за финансиране на археологически разкопки от  проф. дин 
Казимир Попконстантинов  да бъдат осигурени средства в размер на 
10 000 лв. допълнително към бюджета на Регионален исторически музей – 
Варна за осъществяване на тези дейности до края на 2020 г.  

Има ли някакви проблеми с това? 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Това писмо, относно ремонта на сградата на хоровата школа, тъй като 

подкрепяме културата и образованието. Гледам датите и това писмо е от 
месец септември миналата година и има отговор от ОП „Инвестиционна 
политика“ през месец октомври. Вие го давате два дена преди да направим 
заключителната комисия. Бюджета е въпрос на възможности, а не само на 
искане. Не знам дали ще могат да се намерят средства, за да подпомогнем 
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тази хорова школа. Надявам се, ако сега не можем във времето да 
подкрепим хоровото изкуство във Варна.  Бюджета на функцията е добър 
като рамка. Самото разпределение е въпрос на приоритети, което е 
залегнало в Закона за счетоводството и редица нормативни актове. Не 
можем да поемем всичко като ангажимент. За да бъде направен нов разход в 
рамката, трябва да бъдат взети средства от други дейности.  Нищо не мога 
да кажа без да видя рамката и не мога да поема такъв ангажимент. 

 
Димитър ЧУТУРКОВ 

 Предлагам г-жа Йовчева да каже какво е състоянието на пода на 
сградата на хоровата школа. 

 
Антония ЙОВЧЕВА 
Трагично е, но те са две зали и едната е неизползваема. 
 
Костадин КОСТАИНОВ 
Вие имате предложение, но чухме и Председателя на финансовата 

комисия. Предлагам да гласуваме предложението. В крайна сметка 
окончателното решение ще бъде взето от Пк „Финанси и бюджет“. 

 
Димитър ЧУТУРКОВ 

 Предлагам да гласуваме първото предложение в дейност 737 
„Оркестри и ансамбли“ да бъдат заложени финансови средства в размер до 
15 000 лв. за неотложен текущ ремонт на сградата „Проф. Марин Чонев“.  

Който е съгласен, моля да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за – 4; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 
 
Предлагам да гласуваме второто предложение програмата 

„Международни и местни културни прояви“ /приложение 24/ при 
възможност да бъдат увеличени средствата в размер на 120 000 лв. за 
Общински фонд „Култура“. 

Който е съгласен, моля да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за – 3; против - 0; въздържали се - 4, 

предложението не се приема. 
 
 Третото предложение за финансиране на археологически разкопки 

да бъдат осигурени средства в размер на 10 000 лв.  на княжески манастир 
„Света Богородица“. 

Който е съгласен, моля да гласува. 
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Резултати от гласуването: за – 4; против - 0; въздържали се - 3, 
предложението се приема. 

 
Това е при положение, че писмото е постъпило, за да бъде гледано на 

заседание на ПК „Финанси и бюджет“. 
 

ВТОРА ТОЧКА 
 

 Колеги, предлагам да разгледаме  писма от Театрално – музикално 
продуцентски център – Варна  с рег. № РД19020765ВН/04.11.2019 г. и 
№РД20001921ВН/28.01.2020 г., и от Държавен куклен театър – Варна с рег. 
№ ОС20000017ВН/08.01.2020 г. и № ОС20000069ВН/28.01.2020 г., относно 
предоставяне на гориво за календарната 2020 г.  за нуждите на културните 
институти. 

Това е ежегодно за културните институти на град Варна за 
осигуряване на финансиране. 

За Театрално-музикален продуцентски център – Варна за основната 
сграда и за сцена „Филиал” - 60 тона гориво при плътност 0.833,  72 000 
литра в размер на 144 720 лв. 

Давам думата на г-жа Даниела Димова – директор на Театрално – 
музикално продуцентски център – Варна. 

 
Даниела ДИМОВА 
Практика е да изпращаме тези писма за подкрепа от Община Варна за 

двата културни института, което ни дава възможност да правим по специална 
цена на билетите, за да е по-достъпно за широк кръг от граждани. 
Направихме коледен фестивал и сега очакваме великденския. Задължително 
вътре в залите, трябва да има отопление, тъй като залите са много големи. 
Всяка вечер имаме представление, които се провеждат на основна сцена и на 
сцена филиал. Същата е ситуацията в кукления театър. 

   

Димитър ЧУТУРКОВ 
   Подобно писмо има и от Държавен куклен театър – Варна – 18 тона 

гориво, 21 429 литра в размер на 35 756,43 лв. 
         Моля за Вашите мнения и становища. 
 
         Христо АТАНАСОВ 
         Начина, по който това се прави е неправилен и го казвам вече трети 
мандат от страна на общината. Не може да се отпускат по този начин 
горива директно в разрез с няколко нормативни акта. Обърнете внимание 
Вие като председател на комисията към администрацията за начина, по 
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който се предоставят горива. Много добре, трябва да го обмисли 
администрацията. 
 

Димитър ЧУТУРКОВ 
Искам да споделя, че първоначално постъпилите предложения са 

били за тонове горива, но след това от администрацията са поискали 
остойностяване.  Имаме тонове, литри и сума. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Няма спор, че винаги сме подкрепяли културните институти на град 

Варна, защото културния ни живот не е чак толкова богат. Колегата 
Атанасов е прав за начина, по който се извършва тази подкрепа за 
осигуряване на гориво. В някое следващо заседание бихте могли да 
разгледате този въпрос по детайлизирано. За следващата година може да 
им предложим съответната формула. Не можем да ги оставим без наша 
поддръжка.  

 
След проведени дебати комисията предлага да бъде изпратено писмо 

до ПК „Финанси и бюджет, а именно: 
  

  ПК “Култура и духовно развитие” разгледа писма от Театрално – 
музикално продуцентски център – Варна с рег. № 
РД19020765ВН/04.11.2019 г.  и № РД20001921ВН/28.01.2020 г. и от 
Държавен куклен театър – Варна с рег. №ОС20000017ВН/08.01.2020 г. и № 
ОС20000069ВН/28.01.2020 г., относно осигуряване на гориво за отопление 
на културните институти на град Варна за 2020 г.  

Комисията взе следното решение: 
ПК “Култура и духовно развитие” дава положително становище за 

предоставяне на гориво за отопление на културните институти за 2020 г., с 
цел тяхното подпомагане, както следва: 

- Театрално-музикален продуцентски център – Варна за основната 
сграда и за сцена „Филиал” - 60 тона в размер на 144 720 лв.; 

  - Държавен куклен театър – Варна – 18 тона в размер на 35 756,43 лв. 
Препраща горецитираните писма към ПК „Финанси и бюджет” за 

вземане на окончателно решение. 
 

Който е съгласен, моля да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за – 6; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
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Даниела ДИМОВА 
Използвам случая да поканя цялата комисия „Култура и духовно 

развитие“ да заповяда на 07.02.2020 г. /петък/, Марио Хосен – директора на 
„Варненско лято“ свири със Симфоничния оркестър на Варна. Седмицата 
на виното и любовта е пълна със събития. Каня Ви и на изнесено заседание 
на първи балкон, сцена „Ротонда“ ще ми бъде приятно да съм Ваш 
домакин. 

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Благодаря за поканата. 
 

ТРЕТА ТОЧКА 
 

 Колеги, предлагам да разгледаме писма от Коста Базитов – 
заместник кмет на Община Варна с рег. № ЗК20000164ВН/24.01.2020 г. 
и от Антония Йовчева – директор на дирекция „Култура и духовно 
развитие“ с рег. № КДР20000148Вн/30.01.2020 г., относно определяне на 
временни членове на Експертния съвет към фонд „Култура”. 

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

„Култура и духовно развитие“. 
 
Антония ЙОВЧЕВА 
Във връзка с чл. 7, ал. 3, т. 1  и ал. 4 от Правилника за работа на Фонд 

„Култура“ на Община Варна, Ви уведомявам, че мандата на външните 
експерти, които са членове на Експертния съвет изтеча на 29.01.020 г. За 
извършване на оценяването на програмата за 2020 г. е необходимо 
определяне на нов състав от шест оценители. Предвид факта, че работата 
на досегашните експерти е изключително успешна, се надяваме ПК по 
„Култура и духовно развитие“ да одобри отново същия състав както 
следва:  

1. Симеон Лютаков – експерт „Сценични изкуства“, фестивали в 
областта на театралното и филмово изкуство, проекти в областта на театър, 
опера, балет, съвременен и уличен танц, пърформанс, мултижанрови и 
интердисциплинарни проекти от областта на изпълнителските изкуства; 

2. Кремена Цанкова – експерт „Визуални изкуства“ фестивали в 
областта на визуалното изкуство, проекти свързани с живопис, графика, 
скулптура, фотография, инсталация, видео арт, арт пърформанс, 
мултижанрови и интердисциплинарни визуални проекти; 

3. Арх. Владимир Попов - Експерт Културно-историческо 
наследство. Творчески проекти в областта на подобряване на градската 
среда, намеси в градска среда, временни архитектурни обекти, моден 
дизайн, индустриален, графичен, web-дизайн; 
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4. Росица Тодорова – експерт „Литература“  - издаване на книги и 
сборници, периодика, преводна, критическа и друга литература с 
приоритет на варненски автори; 

5. Димитър Дермански – експерт „Филмово изкуство“  
 6. Страцимир Павлов – експерт „Музика“ – фестивали в областта на 

музикалното изкуство, проекти за създаване на нови творби; класически 
концерти - на симфонични оркестри, симфониети, камерни оркестри, 
квартети; хорови изпълнения; джаз-концерти; концерти на младежки 
групи; мултижанрови и интердисциплинарни проекти, имащи за свой 
център музикалните изкуства 

  
Колеги предлагам да гласуваме предложението и да вземе следното 

решение: 
 
 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 временни членове на Експертния 
съвет на фонд „Култура“, както следва:   

1. Симеон Стефанов Лютаков; 
2. Кремена Цанкова Маркова; 
3. арх. Владимир Максимов Попов; 
4. Росица Иванова Тодорова;  
5. Димитър Константинов Дермански; 
6. Страцимир Илков Павлов.  
 

Който е съгласен, моля да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за – 7; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
 

 Колеги, предлагам да разгледаме  предложение от Кирил Налджиев – 
управител на Медия груп 24 ЕООД с  рег. № РД19023300ВН/10.12.2019 г., 
относно отразяване на културни, спортни и други значими събития на 
Община Варна. 

 
Давам думата на Пламена Николова – представител на Медия груп 24 

ЕООД. 
 
Пламена НИКОЛОВА 
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Смятам, че доста изчерпателно е посочена мотивацията и смятам, че 
сме добър партньор. Работим пълноценно , като отразяваме всички сфери 
на обществения живот. Работата на Общинския съвет и на 
администрацията с приоритет. Около половин милион са читателите 
месечно. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Аз искам да изразя едно свое притеснение, което е във връзка с 

начина, по който тази практика, която започна, ако не се лъжа преди осем 
години, за финансиране на варненски медии, във връзка отразяване на 
дейности на Общината. Всъщност, постепенно се превръща в наистина 
едни еднотипни предложения, които от година на година стават все 
повече. Сега в момента, колко са предложенията? Четиринадесет 
предложения. Имам едно много сериозно опасение, което намира своите 
корени в това, че когато Общината финансира медиите за отразяване на 
свои дейности, създава теоретичната възможност на тези медии да се 
налага в последствие автоцензура и когато има да кажем недобри  
практики в Общината, защото в крайна сметка, като институция Община 
Варна взема и добре и лоши решения, само който не роботи, той не греши. 
Създава се една теоретична възможност за една автоцензура, при която 
медиите след това да не дават отразяване, да кажем на лоши или негативни 
практики, да не позволяват. Не просто те сами те на своите, да кажем не 
журналисти и хората, които работят вътре в медиите да не коментират 
случващото се, но да не позволяват дори отразяване на граждани или 
организации, които критикуват дейностите на Общината. Това е 
теоретична такава постановка, която за някои медии може да важи, за 
други не. Те не са еднакви и не може всичките да ги слагаме под общ 
знаменател. В тези четиринадесет предложения имам медии, които са 
наистина едни от най-големите в страната,  да кажем като „Фокус“, която е 
май-голямата подобна интернет информационна агенция, има други, които 
са локални, и които аз не съм запознат с това колко до колко са четени. 
Разбира се, те тук са техни представители със сто процента уверение. 
Всеки ще даде информация, която е публична и лесно може да се провери, 
както току що беше дадена за „Варна 24 часа“, но при всички положения 
става въпрос за медии с различен формат и не съвместими възможности за 
отразяване. Заради това смятам, че тук би трябвало много внимателно да 
се подходи, защото момента, в който една демократична система започва 
да отмира в този, в който властта се слее с медиите. Към настоящият 
момент община Варна финансирайки медиите, макар и с благородното 
основание те да отразяват случващото се, е на път да направи това. Има 
такива практики и аз няма да ги коментирам сега, защото не искам да 
влизам в частни случай, в които точно договорите на Общината с тази и 
онази медия, са причината тази или онази медия да не отразява обективно 
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случващото се на територията на община Варна, особено когато касае 
управляващите. Аз също така и знам, че човекът, който го изрича това 
нещо, рискува съответно да не бъде отразяван най-общо казано по 
медиите. В случая това е без значение обаче. Аз смятам, че трябва да се 
казва, това което е и да се казва, това което се мисли. Искам да призова 
колегите в комисията внимателно да прегледат, така или иначе, 
материалите са предоставени коректно,  всеки един от нас ги е видял. 
Внимателно да прегледат всяка една от тези оферти или предложения, 
както ги наречем, и да не забравяме, че наистина по този начин, макар и с 
добри намерения, защото през 2012 г. беше първият път, когато се 
гласуваха. Тогава беше предаването на „Дарик радио“ в зала „Пленарна“. 
Имаше още една рубрика които бяха, разбира се телевизия „Черно море“, и 
като че ли това беше. За осем години тези три или четири са набъбнали до 
четиринадесет. Принципно пак казвам няма лошо. Хубаво е да има повече 
медии, а не по-малко медии, защото това също е елемент на това дали едно 
общество е демократично или не. Когато медии няма, това означава, че 
няма демокрация. Друг е въпросът обаче, до колко медиите обаче 
изпълняват функцията си като медии, което е да посредничат между тези, 
които създават новите, и тези, които ги четат. Ако те предоставят 
едностранчив образ и скриват определени неща или изкривяват други, то 
вече създават тогава проблем.  Така че, аз призовавам наистина за много 
внимателно преглеждане на всяка една от тези оферти или предложения 
преди да се гласува. Така или иначе, те са предоставени на нашето 
внимателно, и ще ги гласуваме.  

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Мисля, че в момента нямаме възможност да разгледаме всички 

предложения поотделно. Голяма част от медиите предлагат общо 
отразяване в отделните направления. Някои са профилирани в спорт, в 
туризъм, като повечето отразяват разностранната дейност на община 
Варна. Предложенията, които ще ги разгледаме се препращат към ПК 
„Финанси и бюджет“ за вземане на окончателно решение. Следва да се 
направи оценка на част от медиите, които са участвали до сега. По какъв 
начин са изпълнили, това което са обещали? Какво е отразяването като 
качество? Надявам се предварително да бъдат разгледани и да ги 
предоставим на ПК „Финанси и бюджет“. Нека вземем общо решение да 
изпратим всички предложения към ПК „Финанси и бюджет“по списъка, 
който са предоставени. 

 
Милена ДИМОВА 
Нека да гласуваме поотделно всяка точка. 
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Мартин ЗЛАТЕВ 
Тези 14 предложения, които са дадени 6 са от миналата година. 

Общата сума за финансиране е в размер на 336 000 лв. без ДДС. От къде 
ще намерим средства за това отразяване? Всяка медия, която иска пари 
следва да предостави информация какво е направено. Считам, че самата 
комисия няма компетенция да реши финансовата част. Обсъждане на тези 
предложения в рамките на два дена, заедно с Община Варна и медиите. Да 
кажат кой какво е свършил и комисията да реши, кои от тези предложения 
да бъдат препратени към ПК „Финанси и бюджет“. Като чукнеш в гугъл 
дадени медии не ти излизат. Има медии, които традиционно получават 
средства. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Ролята на медиите е много важна, защото без медии няма демокрация. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Първо не съм съгласен с тезата, че се е налагала цензура. Всеки един 

колега особено в тези медийни проекти, където има предавания и т.н. е 
ходил да участва, почти всички в годините са вземали участия в 
предавания. Не съм съгласен, че се прави само позитивен пиар се прави на 
общината. По отношение на всяко едно конкретно предложение смятам, че 
комисията по култура е компетентната, която следва да ги разгледа. В 
случай, че не сте успели да се запознаете и искате да изслушате всяка една 
отделна медия, която да представи своя проект Ви предлагам да си 
направите ново заседание преди заседанието на ПК „Финанси и бюджет“. 
Разгледайте ги всяко едно предложение и комисията да даде своето 
становище. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Имаме предложенията, но не са ни предоставени отчети, а в годините 

те са давали.  
 

 Тодор БАЛАБАНОВ 
Тези които сме ги финансирали.  

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Нека да видим отчетите, как и по какъв начин се е отразило, това 

което общината е заплатила. С тази допълнителна информация на 
следващо заседание да вземем предложените предложения поотделно. 
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  Тодор БАЛАБАНОВ 
          Преценете г-н Чутурков кога да проведете следващо заседание на 
комисията. Поемам ангажимента да Ви предоставя отчетите, за да Ви 
бъдат изпратени и да се запознаете. 
 

Димитър ЧУТУРКОВ 
Предлагам следващото заседание на комисията да се проведе на 

04.02.2020 г. вторник от 16.00 ч. 
 
 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 
председателят на комисията. 

 
 
 
Край на заседанието: 11:20 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „КДР“                        ПРОТОКОЛИРАЛ: 
                                                        
_______/П/__________                                        _______/П/__________ 
           
/Димитър ЧУТУРКОВ/                                           /Джемиле ДЖЕЛИЛОВА/ 
 

 
 
 


