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ПРОТОКОЛ 

  
№ 5 

 
Днес  27.02.2020 г. от 10.00  часа се проведе заседание на ПК “Култура 

и духовно развитие”. 

На заседанието присъстваха: 
  Димитър Чутурков - Председател  
  Йорданка Проданова 
  Костадин Костадинов 
  Милена Димова 
  Николай Евтимов 
  Петко Петков 
 Стела Николова 
 Христо Боев 
 
 Отсъства:   Антон Апостолов и Калин Михов. 
 
 Присъстваха още: г-жа Антония Йовчева– Директор на дирекция 

„Култура и духовно развитие” и адв. Росица Николова – адвокат довереник 
към Общински съвет - Варна.    

 
Председателят на ПК „Култура и духовно развитие”,   предложи 

заседанието да протече при следният  
 

ДНЕВЕН РЕД 
 

 1. Разглеждане на писмо от Антония Йовчева – директор на дирекция 
„Култура и духовно развитие“ с рег. № КДР20000081ВН/21.01.2020 г., 
относно промени в Правилника  за работа на фонд „Култура” на Община 
Варна. 

2. Избор на жури за удостояване с награда “Варна”, съгласно чл. 6, ал. 1 
от Статута за присъждане на награда “Варна” за ярки постижения в 
областта на културата. 

 3. Разни. 
 
Резултати от гласуването: за - 7 против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
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ПЪРВА ТОЧКА 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 

  Колеги, предлагам да разгледаме писмо от Антония Йовчева – 
директор на дирекция „Култура и духовно развитие“ с рег. № 
КДР20000081ВН/21.01.2020 г., относно промени в Правилника  за работа 
на фонд „Култура” на Община Варна. 

  
Давам думата на Антония Йовчева – директор на дирекция „Култура 

и духовно развитие“. 
 
Антония ЙОВЧЕВА 

  Уважаеми дами и господа общински съветници искам да Ви представя   
проект за изменение и допълнение на Правилника за работа на Фонд 
„Култура“ на Община Варна 
         Причините, които налагат приемането измененията в Правилника за 
работа на Фонд „Култура“ на Община Варна са вследствие на чл. 10 ал. 1 
от Правилника и взетите решения на заседание на Експертния съвет – 
ръководен орган на Фонд „Култура“.  
       Промените са, както следва: 
       - В Раздел III чл. 17 ал. 3, съществуващ: 
       Липсата на обстоятелства, съгласно изискванията чл. 17, ал. 1, т. 1-4 се 
декларират от кандидата при подаване на проектното предложение. Само 
кандидати, чиито предложения са одобрени за финансиране, са длъжни да 
предоставят надлежните документи за липсата на обстоятелства по чл. 17, 
ал. 1, т. 1-3 в 7-дневен срок след публикуване на решението на Експертния 
съвет на интернет-страницата на Дирекция „Култура и духовно развитие”. 
Ако в указания срок, кандидатът не предостави изисканите документи или 
не докаже липсата на обстоятелства по член 17, ал. 1, т. 1-3 одобреното 
проектно предложение отпада от класирането. 
      се изменя така: 
      (3) Липсата на обстоятелства, съгласно изискванията чл. 17, ал. 1, т. 1-8 
се декларират от кандидата при подаване на проектното предложение.  
     Мотиви: Отпада изискването за предоставяне от кандидата на 
Свидетелство за съдимост и актуално състояние предвид промени в 
Законодателството на Република България. 

- В Раздел III чл.18 т. 2, съществуващ: 
         2. разходи, направени преди одобрението на проектно предложение; 
        се изменя така:  
        2. разходи, направени преди одобрението на проектното предложение, 
с изключение на разходите направени за самолетни билети. 
        Мотиви: Промените се правят с цел да се избегне закупуването на 
скъпи самолетни билети. 
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Знаете, че много от събитията са свързани с участия на 
чуждестранни артисти и тази промяна ще даде възможност разходите, 
които  ще направят културните организации при запазване на самолетните 
билети за участващите артисти да бъдат на изгодна цена за самите тях, 
когато получат финансиране от фонд „Култура“ средствата да бъдат 
използвани за самото събитие. 

-  В Раздел V чл.25 ал.4, съществуващ:  
(4) Кандидатите, чиито проектни предложения са включени от Експертния 
съвет за финансиране следва в седемдневен срок от публикуването на 
решението на Експертния съвет на интернет страницата на Дирекция 
„Култура и духовно развитие”, да предоставят документи за липса на 
обстоятелства по чл. 17, ал. 1, т. 1-3 по процедурата по чл. 21, ал. 2. 
         се изменя така:  Алинея (4) отпада. 

Мотиви: Отпада изискването за предоставяне от кандидата на 
Свидетелство за съдимост и актуално състояние. предвид промени в 
Законодателството на Република България. 

- В Раздел V чл. 25, ал. 5 се изменя в ал. 4. 
 

    Димитър ЧУТУРКОВ 
Благодаря на г-жа Йовчева.   
Моля за Вашите въпроси. 
 
Петко ПЕТКОВ 
Предлагам в раздел VII Отчетност. Мониторинг и оценка, където 

става въпрос за мониторинговия доклад. Преди да се даде окончателният 
вариант на мониторинговия доклад за утвърждаване от експертния съвет да 
има кратък срок, в който частта касаеща съответния бенефициент да му 
бъде изпратена само за сведение и евентуални забележки. Ще избегнем 
недоразумения с панаира на занаятите.  

 
    Димитър ЧУТУРКОВ 

Предлагам анблок да гласуваме всички промени. 
Който е съгласен, моля да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за - 8 против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 
Христо БОЕВ 
Това няма ли да затрудни Вашата работа? 
 
Антония ЙОВЧЕВА 
Ще затрудни работата, защото бенефициентите са много. Освен това 

те попълват анкетни документи. 
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Петко ПЕТКОВ 
Преди предаването на доклада по чл. 36 за утвърждаване от  

Експертния съвет да се изпрати за сведение на бенефициентите. 
 

  Димитър ЧУТУРКОВ 
 Колеги предлагам да гласуваме предложението и да вземем 

следното решение: 
 
 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 чл. 10, ал. 1 от Правилника за работа 
на фонд „Култура” на община Варна и по предложение на ПК „Култура и 
духовно развитие“, Общински съвет – Варна изменя и допълва Правилника 
за работа на фонд „Култура“ на община Варна, както следва: 

1. В раздел III „Условия и ред за финансиране на фестивали, 
конкурси и проекти в сферата на културата от фонд „Култура“. 

- изменя се чл. 17, ал. 3 
като текста:  „чл. 17, ал. 3 Липсата на обстоятелства, съгласно 

изискванията чл. 17, ал. 1, т. 1-4 се декларират от кандидата при подаване 
на проектното предложение. Само кандидати, чиито предложения са 
одобрени за финансиране, са длъжни да предоставят надлежните 
документи за липсата на обстоятелства по чл. 17, ал. 1, т. 1-3 в 7-дневен 
срок след публикуване на решението на Експертния съвет на интернет-
страницата на Дирекция „Култура и духовно развитие”. Ако в указания 
срок, кандидатът не предостави изисканите документи или не докаже 
липсата на обстоятелства по член 17, ал. 1, т. 1-3 одобреното проектно 
предложение отпада от класирането“. 

 придобива следния вид: „ 
„чл. 17, ал. 3 Липсата на обстоятелства, съгласно изискванията 

чл. 17, ал. 1, т. 1-8 се декларират от кандидата при подаване на 
проектното предложение“.  

  
-  изменя се чл. 18, т. 2 
като текста:  „чл. 18, т. 2 Разходи, направени преди одобрението на 

проектно предложение“. 
придобива следния вид: „чл. 18, т. 2 разходи, направени преди 

одобрението на проектното предложение, с изключение на разходите 
направени за самолетни билети“. 

2. В раздел V „Ред за разглеждане и оценяване на кандидатите“ в чл. 
25 отпада ал. 4. Досегашната ал. 5 се става ал. 4   

  
3. В раздел VII „Отчетност. Мониторинг и оценка“ се допълва чл. 37, 

ал. 1със следния текст: 
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„Преди предаването на доклада за утвърждаване от  Експертния 
съвет, същият се изпраща на съответните бенефициенти за сведение“. 

 
След измененията и допълненията „Правилника за работа на фонд 

„Култура“ на община Варна“ придобива следния вид, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

 
Който е съгласен, моля да гласува. 
Резултати от гласуването: за -8 против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 

ВТОРА ТОЧКА 
 
Колеги, предлагам да изберем жури за удостояване с награда “Варна”, 

съгласно чл. 6, ал. 1 от Статута за присъждане на награда “Варна” за ярки 
постижения в областта на културата. 

Знаете, че съгласно Статута за присъждане на награда “Варна” за ярки 
постижения в областта на културата се избира жури, чийто председател е 
председателя на ПК „Култура и духовно развитие“. В състав от 7 души, 
който следва да бъде избран най-късно до 1 март на текущата година. 
Журито се състои от изтъкнати творци от различни изкуства, критици, 
дейци на културата, организатори, мениджъри, обществени дейци живеещи 
във Варна. Има практика кандидатите за членове на журито да бъдат 
утвърдени дейци и носители на награда „Варна“.  

Предлагам журито да бъде в следния състав: 
1. Димитър  Иванов Чутурков – председател на ПК „Култура и 

духовно развитие“ при Общински съвет-Варна. 
2.  Ангел Христов Дюлгеров – писател и преподавател по 

литература, носител на награда „Варна“ за 2019 г. за постижения като 
литературен критик с многобройни публикации в централния и местния 
печат.    

3. арх. Мартин Христов Христов - зам.председател на Камарата на 
архитектите в България, носител на „Награда Варна“  за архитектура през 
2013 г.    

4. Стоян Радев Стоянов – актьор и режисьор в ТМПЦ – Варна, 
носител на награда „ИКАР“ на Съюза на артистите в България и носител 
на „Награда Варна“ за 2012 г. за водеща мъжка роля в представлението 
„РИЧАРД III.   

5. Евгения Димова Паскова - старши преподавател по цигулка в 
НУИ „Добри Христов“, носител на „Награда Варна“ за 2019 г. за 
дългогодишна концертна дейност и педагогически успехи. 

6. доц. д-р Мария Петрова Кърджиева – преподавател по 
хореография във ВСУ „Черноризец Храбър“, научен секретар в катедра 
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„Изкуства“, отличена с наградата „Носители на просвета 2017“ за цялостен 
принос в областта на  българската култура.    

7. Виолета Микова Тончева - журналист и ПР,носител на „Награда 
Варна“ за  постижения в журналистика, печатни издания с публикации и 
книги, в областта на литературата и сценичните изкуства.   

  
Който е съгласен, моля да гласува. 
Резултати от гласуването: за - 8 против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 
В раздел II са описани Условия за кандидатстване, а именно: 

         чл. 2 (1) В конкурса за наградите могат да участват отделни творци и 
творчески колективи. 
         (2) За участие в конкурса се представят следните документи:  
         - Мотивировка за кандидатурата в размер до две машинописни страници; 
        - Кратки биографични данни на автора (твореца или творчески 
колективи); 

(3) Предложения за отличаване на произведенията на творци и творчески 
колективи, дейци на културата и институции могат да правят творчески съюзи 
и сдружения, организации, граждани. Те се отправят в писмен вид до ПК 
„Култура и духовно развитие” на Общинския съвет най-късно до 31 март на 
текущата година. Предложенията трябва да съдържат упоменатите документи 
в ал. 2. Членовете на журито могат да правят мотивирани предложения и по 
време на заседанията. Тези предложения се отбелязват задължително в 
протоколите. 
  (4) Условията за кандидатстване се огласяват чрез средствата за масово 
осведомяване до 28 февруари на текущата година. 
 (5) Материали получени след крайния срок 31 март не се разглеждат 
(освен упоменатата възможност в чл. 3). 
 

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

 
Край на заседанието: 10:20 

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

 


