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ПРОТОКОЛ 

  

№ 6 

 

Днес  25.06.2020 г. от 10.00  часа се проведе заседание на ПК “Култура 

и духовно развитие”. 

На заседанието присъстваха: 

  Димитър Чутурков - Председател  

  Антон Апостолов 

  Йорданка Проданова 

  Костадин Костадинов 

  Милена Димова 

  Николай Евтимов 

  Петко Петков 

 Стела Николова 

 Христо Боев 

 

 Отсъства: Калин Михов. 

 

 Присъстваха още: г-н Коста Базитов – заместник-кмет на Община 

Варна, 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. № ОС20000344ВН/28.05.2020 г., 

относно промени в Правилника  за работа на фонд „Култура” на Община 

Варна и актуализиране на Насоки за кандидатстване по направленията на 

общински фонд „Култура“ 2020 г. 

2. Разглеждане на писмо от Коста Базитов  – заместник-кмет на 

Община Варна с рег. № ЗК20000350ВН/19.02.2020 г., относно избор на 

комисия за мониторинг към фонд „Култура“ за 2020 г. 

3. Разни. 

 

Има ли предложения по дневния ред? 

 

Костадин КОСТАДИНОВ 

Предлагам да бъде включена допълнителна точка в дневния ред  

предложение от групата на ПП „Възраждане“ с рег. № 
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РД20009032ВН/20.05.2020 г., относно премахване на обемните надписи 

VARNA и замяната им с обемни надписи ВАРНА, изписани на кирилица. 

Надписа, който се намира на входа на морската градина на латинеца 

да бъде направен на кирилица. 

 

Димитър ЧУТУРКОВ 

Да го включим в точка разни. 

Предлагам да гласуваме дневния ред с така направеното допълнение. 

 

Резултати от гласуването: за - 8 против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

Димитър ЧУТУРКОВ 

  Колеги, предлагам да разгледаме писмо от Антония Йовчева – 

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

ОС20000344ВН/28.05.2020 г., относно промени в Правилника  за работа 

на фонд „Култура” на Община Варна и актуализиране на Насоки за 

кандидатстване по направленията на общински фонд „Култура“ 2020 г. 

 Както знаетеq фонд „Култура“ се провежда на две сесии. Първата 

сесия започна от 08.01.2020 г. до 30.01.20220 г., като от 1 януари стартира 

подаването на документите, сключването на договорите и заповедта на 

кмета и всичко трябваше да се случи през месец март. Извървяхме целия 

път, но нямаше подпис на кмета и не бяха обявени резултатите. Започна 

корона вируса. Една част бяха свързани с определени срокове, зали и т.н. 

поради, което беше невъзможно да се провеждат. Втората сесия е подаване 

на документи от 10.02.2020 г. – 10.03.2020 г. със сключване на договори през 

месец юни. По същата причина документите бяха подадени, стартира се 

оценката, но не се довърши предвид извънредното положение. На 10 април 

излезе едно позиция на дейците на културата с искане да се обявят 

резултатите, за да стартират процедурата. На сесия аз също взех отношение 

по този въпрос с идеята да се проведат разговори с една част от участниците 

с оглед на това да стартира процедурата. Поставих въпроса за подпомагане 

на културните дейци и за закупуване на литература от читалищата, тъй като 

имаше постъпили писма от книгоиздатели. На 29 април излезе позиция на 

артистите и културните оператори отново по някакъв начин да стартира 

процедурата, тъй като Варна изоставаше по този въпрос. На 7 май комисия 

от трима съветници, които едновременно са членове на експертния съвет на 

фонд „Култура“ в лицето на г-жа Проданова, г-н Христо Боев и моя милост 

се среща с контактна група на артистите и културните оператори, с които 

уточнихме какви промени се прилагат в нормативните документи с оглед да 

стартира процедурата. Няколко дни преди това беше проведена такава 

среща и при заместник-кмета г-н Базитов, където се очертаха необходимите 
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промени, за да стартира процедурата. Направихме заседание на експертния 

съвет на 26 май, където тези промени бяха разгледани и предложени на 

вниманието на Председателя на Общинския съвет за насрочване на комисия. 

Имаше съгласувателни процедури и днес ще разгледаме тези промени, за да 

могат да бъдат приети на заседание на Общинския съвет. Най-общо тези 

промени засягат въвеждането на една нова сесия, в която ще имат 

възможност да участват участниците в двете сесии и финансови условия. 

Давам думата на г-н Коста Базитов – заместник – кмет на Община 

Варна. 

 

Коста БАЗИТОВ 

Обективните условия, които водиха културния, туристическия и 

икономическия живот на страната, които положиха тези обективирани 

закъснения искам да подчертая, че администрацията заедно с 

председателя на комисията и общинските съветници не са стояли 

безучастно относно срещите и разговорите и намирането на подходите, за 

да може нещата по културната инвазия да бъдат продължени. Нашето 

категорично становище, това което Вие ще защитите. Инициативите 

свързани с културния живот, които не можеха да се проведат в календара 

на културата те дефакто отпаднаха, както и „Варненско лято“. Нашето 

становище беше, че фонд „Култура“ следва да бъде категорично защитен 

в пълния си обем от 1 млн. лв. колкото е гласуван от Вас и да се даде 

възможност на организациите на неправителствените структури, на 

културните институти, на свободно практикуващите артисти да участват 

в реализацията на тези инициативи с диапазон месец август и месец 

декември. В годините културната политика беше съсредоточена главно в 

летните месеци и се стараехме да удовлетворим исканията от туристите 

от всички страни, които  посещаваха Варна. В момента насочваме 

усилията си към „вътрешния пазар“ към потребителите и артистите от 

страната. Първото ми условие и желание е да запазим финансовия ресурс. 

Мисля, че административно и политически това нещо ще може да го 

удовлетворим.  Новите моменти са свързани с някои нови форми и с 

възможността да преустановим първа и втора сесия, за да насрочим трета 

сесия колкото е по-възможно да се осъществят инициативите по фонд 

„Култура“.   

 

Димитър ЧУТУРКОВ 

  Благодаря на г-н Базитов. 

 Давам думата на Антония Йовчева – директор на дирекция „Култура 

и духовно развитие“. 

 

   Антония ЙОВЧЕВА 

 Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Базитов, уважаеми господа 

общински съветници вече стана ясно как сме действали през изминалите два 
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месеца. Пристъпвам конкретно към изменение и допълнение на Правилника 

за работа на Фонд „Култура“ на Община Варна те са свързани да бъде 

обявена трета сесия за Фонд „Култура“ 2020. В Насоките за кандидатстване 

по направленията на общински фонд „Култура“ за 2020.  

Предложените изменения са, както следва: 

1. Обявяване на нова сесия, която в настоящата ситуация на криза да 

даде на всички културни организации, кандидатствали на първа и втора 

сесия, нова възможност за равен достъп до фонда като адаптират, отложат 

във времето или отменят своите проекти, ако обстоятелствата го налагат; 

2. Времевият график за реализиране на проектите от новата сесия на 

фонд „Култура“ да е от 20.07.2020 – 15.12.2020г. със 7 (седем) дневен срок 

за подаване на документите;  

3. Намаляване на % собствен финансов принос от 30% на 5% за всички 

направления в Насоките за кандидатстване на фонд „Култура“;  

4. Увеличаване на допустимия процент на административните 

разходи в бюджета на проектите от 10% до 25%. 

5. Направление 4.2. „Нови организационни форми и медийни 

проекти“ да кандидатстват проекти на индивидуални артисти на свободна 

практика от Варна и други културни организации, които не са участвали в 

предходните две сесии за 2020г. Максималната сума, която може да бъде 

отпусната по този приоритет на един проект да бъде: 

- за индивидуални артисти регистрирани като лица, упражняващи 

свободни професии – до 5 000 лева; 

- за културни организации – 10 000 лева. 

6. Направления 1.5 – „Нови фестивали и конкурси“ и 3 „Национално 

и международно сътрудничество“ да са неактивни за 2020г. 

На своето заседание  от 26.05.2020 г. Експертния съвет взе също и 

единодушно решение за допълнителни промени в текстовете на Правилника 

за работа на Фонд „Култура“, който в момента е в процедура на изменение, 

а именно: 

Чл. 9 Експертният съвет се допълва ал. 6, както следва: 

  

„ал. 6 информира обществеността за дейността на фонд „Култура”, 

като публикува насоките за кандидатстване на сайта на електронната 

система на фонда. 

7. предоставя на Общински съвет – Варна за приемане годишния 

финансов отчет на фонд „Култура” в едно с Годишен доклад по т. 5 от 

Комисията за мониторинг и оценка. 

          Във връзка с обявената с Решение № 325 на МС от 14.05.2020г. 

извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на 

COVID-19 на територията на страната и в нашата община и с оглед 

оптимизирането на срокове в полза на културния сектор, предлагам да се 

отмени § 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Правилника за 

работа на фонд „Култура“ на община Варна.  
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        Целта е, че с отмяната на този параграф Насоки за кандидатстване по 

направленията на общински фонд „Култура“ 2020 г. не са част от 

Правилника за работа на фонд „Култура“ на Община Варна.  По този начин 

ще оптимизираме кандидатстването в полза на културния сектор. 

 

  Димитър ЧУТУРКОВ 

 Колеги предлагам да гласуваме предложението с предварително 

изпълнение 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 II „Финансиране и органи на управление“  допълва чл. 9, 

ал. 6 със следния текст: 

„като публикува насоките за кандидатстване на сайта на 

електронната система на фонда“   

 2. В раздел VIII Преходни и заключителни разпоредби отпада § 2. 

 

 На основание чл. 21 ал. 1, т. 6, т. 12, т. 23 и  ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и чл. 18, ал. 2, т. 3 и чл. 36 от 

Закона за закрила и развитие на културата,  Общински съвет – Варна 

актуализира Насоки за кандидатстване по направленията на общински 

фонд „Култура“ 2020 г., съгласно приложение към настоящото решение. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

трудно поправима вреда, поради големия обществен интерес и кратките 

срокове за кандидатстване за финансиране на дейности по фонд „Култура“ 

на Община Варна.   

  

Който е съгласен, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за - 9 против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

Колеги, предлагам да разгледаме писмо от Коста Базитов  – заместник-

кмет на Община Варна с рег. № ЗК20000350ВН/19.02.2020 г., относно 

избор на комисия за мониторинг към фонд „Култура“ за 2020 г. 

       Запазват се предложенията за комисията по мониторинг към фонд 

„Култура“. Тази точка не следва да бъде гласувана от Общинския съвет.  
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 Колеги, предлагам да гласуваме предложените три кандидатури за 

Комисия за мониторинг към фонд „Култура” на община Варна, а именно:  

       1.доц. д-р Дарина Павлова Павлова – катедра „Маркетинг“,  

Икономически университет;   

        2.Пламена Вескова Паламарова - катедра „Маркетинг“,  Икономически 

университет;   

         3.Елена Стефанова Владова – журналист в областта на културата и 

изкуството. 

 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за – 9; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

  

ТРЕТА ТОЧКА 

 

Колеги, предлагам в точка разни да дадем думата на Стела Николова. 

 

Стела НИКОЛОВА 

Колеги съвсем наскоро ми попадна една информация, че варненският 

некропол, където е открито най- старото злато в света се е превърнал в 

сметище. В момента се стопанисва от Археологическия музей прехвърлен е 

като собственост от Община Варна. Посолството на щатите в България има 

т.н. посланически фонд за опазване на културното наследство и по този 

фонд може да кандидатстват музеи и от Министерството на културата и 

други институции, относно опазване на древни археологически обекти. 

Запознах се с критериите и точно този обект може да кандидатства, ако 

може комисията да вземе становище или препоръка относно 

Археологическия музей.  От колетите разбрах, че се е кандидатствало по 

някаква европейска програма във връзка с това, но там не са правени 

никакви разкопки. Това е място, където ще бъде интересно и за варненци и 

за туристите, които посещават града ни. 

 

Костадин КОСТАДИНОВ 

Обекта няма как да бъде разкопаван, защото той е разкопан на 100% и 

това е един изчерпан археологически обект и там теренът е приключен. В 

страната има доста такива обекти и след като приключат разкопките и при 

условие, че говорим за некропол и не става дума за някакви запазени 

съоръжения, тъй като говорим за гробище и това е гробището на града. Това 

място трябва да се облагороди да стане нещо като някакъв парк, защото 

нищо не може да възстановиш. Това което е изкарано от там е в музея и е в 

много добро състояние. Унизително е да се кандидатства към чужди 

посолства, защото имаме бюджет, който е половин милиард въпреки, че 

годината е тежка за тях. Мястото трябва да се почисти и да се облагороди, 
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което няма да коства огромни усилия. По –скоро е въпрос на 

взаимодействие на общината, но трябва да има инициатива от страна на 

общината. Мястото може да има някакъв туристически потенциал, но само 

ако се развие целия район, но наоколо има само запустели складове и 

буренясали пътища, които са в брутално състояние. По подобен начин стоят 

нещата с Аспаруховия парк, чийто път се намира на острова, който при 

прекопаването на канала в хода на парка заедно с началото Аспаруховия вал 

с арката, която е направена там със стария портал всичко това е останало на 

острова, но никой не прави нищо, за да може да го възстанови това. То е 

едно от най-хубавите места и има страхотна гледка към Галата, към 

Аспаруховия мост. Конкретно за този казус за некропола нищо не би 

коствало да се направи почистване и облагородяване и никакви пари няма 

да струва. 

 

Коста БАЗИТОВ 

Уважаеми общински съветници искам да Ви информирам, че преди 

два дни в национален ефир, който е продължител на делото на Иван Иванов 

и който е специалист в праисторията разговаряха със заместник –

председателя на БАН за разкопките на Провадия. Удовлетворение ми 

достави позицията, която взе за варненския некропол и варненския 

Регионален исторически музей, аз го поздравих г-н Славчев. Води се 

преписка от доста отдавна по повод на желанието на варненския некропол, 

което е създадено преди 10 - 15 г.  повече и негов председател е Яни Янев, 

знаете бивш депутат и областен управител и ние сме в непрекъснат контакт 

с него за това дали да се изгради музей на експозиция. От друга страна стои 

наука и археолозите от РИМ-Варна, които казват че това място може да бъде 

социализирано и туристите могат да ги видят там подходящо експонирани. 

Този процес на разговори ще продължи до вземане на едно ясно обществено 

мнение, но за сега администрацията в мое лице и в лицето на дирекция 

„Култура и духовно развитие“ не е изказало категоричното си становище 

кое от двете неща да преобладава. Изключително международното значение 

на този артефакт, който е в основата на нашата туристическа политика, 

която осъществяваме. Два пъти до сега е правено почистване от 

сдружението и РИМ-Варна и Ви информирам, че в събота има организирано 

почистване, за да може да се почисти тази местност и да придобие вид, чрез 

който искаме да кандидатстваме по някакви проекти. Трябва да се използват 

всички възможности за предоставяне на средства, но ако са насочени 

правилно към този артефакт, който следва да развиваме. Средствата, които 

ще използваме за културна инвазия, ще бъдат използвани, както трябва и 

няма да бъдат пренасочвани. По проект сме финансирали сдружението със 

средство около 5 000 лв. инициативи за почистване и съхраняване, както и 

за провеждане на конференция за значимостта на варненския некропол. 

Този проблем е на наше внимание, както е и на вниманието на ПК „Култура 

и духовно развитие“ и нека да бъдем заедно, за да вземем едно решение, а 
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колкото за възможността за кандидатстване г-н Славчев ме информира, че 

ще се подготви за кандидатстване на такъв проект за финансиране на 

дейността, трябва да го изчистим и Министерството на културата ще даде 

средства. 

 

Димитър ЧУТУРКОВ 

Проблема е да не допуснем замърсяване.  

 Предлагам да дадем думата на г-н Костадинов, за да ни запознае с 

точката, която включихме в точка разни предложение от групата на ПП 

„Възраждане“ с рег. № РД20009032ВН/20.05.2020 г., относно премахване 

на обемните надписи VARNA и замяната им с обемни надписи ВАРНА, 

изписани на кирилица. 

 

Костадин КОСТАДИНОВ 

Има много такива надписи навсякъде из страната на латинеца, които 

се появиха навсякъде из страната. Надписи с имената на градовете на 

латинеца има навсякъде из градовете по тях даже пише на английски „I“. 

Според нас обаче е логично надписите да бъдат на кирилица поради много 

причини, но ние сме го написали в предложението. Във всички държави, 

които имат за официално азбуката на кирилица такива надписи има в 

центъра на Москва, в центъра на Скопие, в центъра на Белград аз съм ги 

виждал, но някои от тях на снимка. Смятам това нещо за логично и не 

мисля, че трябва да се аргументирам доста много. Предложението беше 

направено в навечерието на 24 май, но ние не сме се събирали от тогава. 

Надявам се да подкрепите предложението и надписите да бъдат на 

кирилица.  

 

Стела НИКОЛОВА 

Може ли да има надписи на латинеца и кирилица? 

 

Костадин КОСТАДИНОВ 

Кирилицата в момента е официално азбука на Европейския съюз. 

Едната част от екзотиката на тази азбука е когато дойдат чужденци и на 

тях им е интересно те имат същите букви, но при тях се произнасят по 

различен начин. С удоволствие се биха снимали пред тези надписи, 

защото си купуват сувенири с надпис на български език за спомен. Ние 

трябва да разберем, че продавайки и показвайки нещо наше на тях им е 

много интересно. 

 

Николай КОСТАДИНОВ 

Всички симпатизанти на ВМРО искат нашата азбука да стане 

официална за европейската общност. Учудвал съм се защо имената на 

всички градове са изписани на латинеца. Много благодаря на 

администрацията и на дирекция „Култура и духовно развитие“ за 
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своевременните мерки, които предлагат и ние приехме. Вашето 

предложение ще Ви го подкрепя с удоволствие.  

 

Димитър ЧУТУРКОВ 

Колеги 24 май е минал. Комисията да насочи предложението към 

дирекция „Общински собственост, икономика и стопански дейности“, отдел 

„Общинска икономика, транспорт и реклама“ за становище да подготвят 

проект на кирилица и латинеца. 

 

Коста БАЗИТОВ 

За рекламата отговаря дирекция „Общински собственост, икономика 

и стопански дейности“, а не дирекция „Култура и духовно развитие“. 

 

След проведени дебати комисията взе решение да бъде изпратено 

писмо до дирекция „Общински собственост, икономика и стопански 

дейности“, а именно:   

 

ПК „Култура и духовно развитие“ разгледа предложение от групата на 

ПП „Възраждане“ с рег. № РД20009032ВН/20.05.2020 г., относно 

премахване на обемните надписи VARNA и замяната им с обемни 

надписи ВАРНА, изписани на кирилица. 

Комисията  взе следното решение: 

Препраща горецитираното предложение за становище по 

компетентност, относно възможността за изготвяне на проект с 

наименованието на града на български език и на латинеца към дирекция 

„Общинска собственост, икономика и стопански дейности“, отдел 

„Общинска икономика, транспорт и реклама“. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за – 9; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

Край на заседанието: 10:40 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „КДР“                         ПРОТОКОЛИРАЛ: 

                                                        

 

_____/П/___________                                           ______/П/___________ 

 

/Димитър ЧУТУРКОВ/                                         /Джемиле ДЖЕЛИЛОВА/ 

 


