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ПРОТОКОЛ 

  

№ 9 

 

Днес  22.01.2021 г. от 11.00  часа се проведе онлайн заседание на ПК 

„Култура и духовно развитие”. 

В заседанието се включиха: 

  Мария Тодорова - Председател  

  Антон Апостолов  

  Димитър Чутурков 

  Йорданка Проданова 

  Костадин Костадинов 

  Милена Димова 

  Николай Евтимов 

  Петко Петков 

  Стела Николова 

  Христо Боев 

 

 Не се включи: Калин Михов. 

 

 Включиха се още: Коста Базитов – заместник-кмет на Община Варна, 

и Антония Йовчева – директор на дирекция „Култура и духовно развитие“.   

 

Председателят на ПК „Култура и духовно развитие”, предложи 

заседанието да протече при следния проект за 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Разглеждане на писмо от Антония Йовчева – директор на 

дирекция „Култура и духовно развитие“ с рег. № 

КДР21000020ВН/18.01.2021 г., относно приемане на Насоки за 

кандидатстване по направленията на общински фонд „Култура“ 2021 г. 

2. Разглеждане на предложение от Кмета на район „Владислав 

Варненчик“ с рег. № АУ115878ВЛ-002ВН/07.12.2020 г., относно именуване 

на улица, находяща се в Западна промишлена зона, район „Владислав 

Варненчик“, гр. Варна. 

3. Разглеждане на предложение от Станислава Христова - кмет на 

кметство Звездица, община Варна с рег. № РД21000183ЗВЦ-

001ВН/07.01.2021 г., относно именуване на улица, находяща се в с. 

Звездица, община Варна. 

4.  Разни. 
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Резултати от поименно гласуване за приемане на дневния ред:  

„За“ – 9, „Против“ - 0; „Въздържал се“ – 0. 

Предложението се приема. 

 

                                               ПЪРВА ТОЧКА 

 

Мария ТОДОРОВА: 

Колеги, предлагам да разгледаме писмо от Антония Йовчева – 

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

КДР21000020ВН/18.01.2021 г., относно приемане на Насоки за 

кандидатстване по направленията на общински фонд „Култура“ 2021 г. 

 

Коста БАЗИТОВ: 

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа 

общински съветници искам да споделя, че разглежданата точка, която 

предстои да обсъдите за Насоки за кандидатстване по направленията на 

общински фонд „Култура“ 2021 г. е нещо изключително важно, тъй като 

миналата година благодарение на Вашето решение и по настояване на 

дирекция „Култура и духовно развитие“ в пандемичната обстановка цялата 

организация по осъществяването на инициативите на мероприятията и на 

изявите на варненската културна общност до много голяма степен бяха 

реализирани, като много малка част от тях отпаднаха. В последните три 

години администрацията предложи независим мониторингов контрол на 

фонд „Култура“ и докладът дава много висока оценка на дейността и 

конкретни предложения, които ще ги вземем предвид за следващата година. 

Независимият мониторингов доклад дава много висока оценка. 

 

Мария ТОДОРОВА: 

Давам думата на Антония Йовчева – директор на дирекция „Култура 

и духовно развитие“. 

 

Антония ЙОВЧЕВА: 

          Дирекция „Култура и духовно развитие“ внася за разглеждане 

промени в Насоките за кандидатстване по направленията на Общински фонд 

„Култура“ за 2021г, приети  единодушно на заседание на Експертния съвет 

към фонда.  

         Промените са свързани със: 

          -  Добавяне на допълнителна задача в Насоките за кандидатстване 

2021г  - да подкрепи индивидуални артисти и организации в създаването на 

проекти свързани с честването на „100 години Варна - курортен град“; 
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- Параметрите на програмата за 2021 да останат същите както 

кризисните мерки от третата извънредна сесия на фонд "Култура' за 2020г, 

а именно: 

  

 1.  Намален  процент собствен финансов принос от 30% на 5% за 

всички направления в Насоките за кандидатстване на фонд „Култура“;  

2.   Увеличаване на  допустимия процент на административните 

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

          3. Направления „Фестивали“ остават непроменени с изключение на 

1.5 – „Нови фестивали и конкурси“ , което остава неактивно и за 2021 г. 

          4. В направление 4.2. „Нови организационни модели и медийни 

проекти“ - (проекти създадени за реализация в онлайн пространството, 

резиденции и ателиета в областта на изкуството, иновативни проекти, 

проекти с фокус културен туризъм, целящи популяризиране на дестинация 

Варна в местен, национален и световен мащаб.): 

Максималната сума, която може да бъде отпусната по този приоритет 

на един проект е: 

-  индивидуални артисти регистрирани като лица, упражняващи 

свободни професии – до 5000 лева; 

-   културни организации – 10 000 лева. 

Критерии за допустимост 

Допустими кандидати: индивидуални артисти регистрирани като 

лица, упражняващи свободни професии и оператори в сферата на културата, 

изкуството и туризма, които са юридически лица, регистрирани с 

нестопанска цел или по Търговския закон, кооперации по Закона за 

кооперациите, дружества по Закона за задълженията и договорите или 

създадени със закон или акт на изпълнителната власт 

Кандидатът трябва да осигури собствено финансиране в размер на 5% 

от целия бюджет на проекта и да удостовери тяхното наличие към момента 

на кандидатстване чрез декларация. 

          След гласуване на тези промени от страна на ПК „Култура“ имаме 

готовност да отворим първа сесия за кандидатстване на проекти на 

25.01.2021 г. 

  

Мария ТОДОРОВА 

Насоките за кандидатстване по направленията на общински фонд 

„Култура“ 2021 г. бяха разгледани на две заседания на Експертния съвет в 

края на предходната година.  Обсъждали сме ги и в перспектива за развитие 

и най-вече отчитайки обстоятелството, че Варна ще отбележи „100 години 

Варна - курортен град“. По този начин надграждаме това, което се търси 

като акцент в културно отношение, като разчитаме, че това ще бъде една 

добра основа в бъдещето развитие на фонда и на града. 
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Моля за Вашите мнения и становища. 

 

Димитър ЧУТУРКОВ: 

Приемам направените промени. Имам само допълнения в прогнозния 

времеви график: 

- първата сесия  от 25.01.2021 г. до 28.02.2021 г. 

- втора сесия от 01.03.2021 г. до 30.04.2021 г. 

Така става ясно, че всички месеци са активни. 

Една част от проектите от миналата година бяха класирани, като някои 

от тях получиха и финансиране, но в последствие поради невъзможност 

върнаха финансовите средства и имаха висока степен на готовност за 

реализиране на проектите. Предлагам при класирането на проектите при 

равни оценки предимство да имат проектите получили реално финансиране 

през предишния програмен период. 

 

Мария ТОДОРОВА: 

Приемам предложението на г-н Чутурков в качеството си на юрист за 

прецизиране на текста.  

Срокът не може да е до 30 април, защото няма да има възможност 

кандидатстването да бъде до края на месец април, тъй като следва 

оценяването на проектите и респективно намалява срока за тяхното 

изпълнение. Предлагам срокът на кандидатстването за втората сесия да бъде 

от 01.03.2021 г. до 01.04.2021 г. 

 

Предложение за промяна в прогнозен времеви график за реализацията 

на сесията на фонд „Култура“ 2021 г., а именно: 

„т. 1 Срок за подаване на документи за първа сесия от първия работен 

ден след решението на комисията за приемане на Насоките до 28.02.2021 г. 

т. 3 Срок за подаване на документи за втора сесия от 01.03.2021 до 

01.04.2021 г. 

  

Резултати от поименно гласуване: „За“ – 10, „Против“ - 0; 

„Въздържал се“ – 0. 

Предложението се приема. 

 

         Предлагам да гласуваме в цялост Насоките за кандидатстване по 

направленията на общински фонд „Култура“ 2021 г. с приетите допълнения, 

както следва“: 

 

ПК „Култура и духовно развитие“ приема Насоки за кандидатстване 

по направленията на общински фонд „Култура“ 2021 г., съставляващо 
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неразделна част от „Правилника за работа на фонд „Култура“ на община 

Варна“. 

 

Резултати от поименно гласуване: „За“ – 10, „Против“ - 0; 

„Въздържал се“ – 0. 

Предложението се приема. 

 

Димитър ЧУТУРКОВ: 

Другото ми предложение. 

 

Мария ТОДОРОВА: 

Колега Чутурков, оценката, която се прави на проектите по фонд 

„Култура“ се осъществява от външните експерти, които определят точки въз 

основа на които се осъществява класирането. Решението, което предлагате, 

би могло да бъде на по-следващ етап и в смисъл, че, ако се случи някои 

проекти да имат еднакъв брой точки, приоритетно да се финансират 

неизпълнени проекти през 2020г. и то само и единствено вследствие на 

пандемични условия. Но решението за класиране на проекти може да се 

вземе от Експертния съвет, ние бихме могли да дадем само препоръка в този 

смисъл. 

  Вземайки решение с такава препоръка, се прави промяна в 

Правилника за работа на фонд „Култура“ на Община Варна, раздел V- „Ред 

за разглеждане и оценяване на кандидатите“.  

Към настоящия момент юридически това не може да направим, тъй 

като Правилникът е с нормативен характер по смисъла на Закона за 

нормативните актове. Следва да се направи предложение и да се спази 

едномесечния срок проектът да бъде качен на сайта на Общински съвет – 

Варна. Г-н Чутурков, ако прецените, направете  това предложение писмено 

по съответния ред по Закона за нормативните актове и след това ще го 

обсъдим. 
 

                                                ВТОРА ТОЧКА 

 

         Мария ТОДОРОВА: 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на район 

„Владислав Варненчик“ с рег. № АУ115878ВЛ-002ВН/07.12.2020 г., 

относно именуване на улица, находяща се в Западна промишлена зона, 

район „Владислав Варненчик“, гр. Варна. 

Председателят на комисията запозна членовете с предложението, като 

го изчете. 

 Колеги, направеното предложение отговаря на всички условия по чл. 

11 и чл. 12 от Наредбата за именуване и преименуване на обекти с общинско 
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значение на територията на община Варна, като към него са приложени и 

изискуемите документи.  

 

Предлагам да гласуваме предложението за именуване на улица в 

Западна промишлена зона и да вземем следното решение: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, т. 1 и чл. 10, т. 3 от 

Наредбата за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на 

територията на Община Варна и по предложение от Николай Костадинов - 

кмет на район „Владислав Варненчик“ с рег. № АУ115878ВЛ-

002ВН/07.12.2020 г.,    Общински съвет – Варна именува улица от о.т. 4090 до 

о.т. 4092, находяща се в Западна промишлена зона, район „Владислав 

Варненчик“, град Варна с наименованието „Западна индустриална“. 

  

Резултати от поименно гласуване: „За“ – 10, „Против“ - 0; 

„Въздържал се“ – 0. 

Предложението се приема. 

 

                                               ТРЕТА ТОЧКА 

 

Мария ТОДОРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Станислава Христова 

- кмет на кметство Звездица, община Варна с рег. № РД21000183ЗВЦ-

001ВН/07.01.2021 г., относно именуване на улица, находяща се в с. 

Звездица, община Варна. 

Председателят на комисията запозна членовете с предложението, като 

го изчете. 

 

Колеги, направеното предложение отговаря на всички условия по чл. 

11 и чл. 12 от Наредбата за именуване и преименуване на обекти с общинско 

значение на територията на община Варна, като към него са приложени и 

изискуемите документи.  

 

Предлагам да гласуваме предложението за именуване на улица в с. 

Звездица и да вземем следното решение: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, т. 1 и чл. 10, т. 3 от 

Наредбата за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на 

територията на Община Варна и по предложение от Станислава Христова - 

кмет на кметство Звездица, община Варна с рег. № РД21000183ЗВЦ-
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001ВН/07.01.2021 г., Общински съвет – Варна именува улица от о.т. 183, 188 

до о.т. 189, находяща се в с. Звездица, община Варна с наименованието 

„Слънце“. 

 

Резултати от поименно гласуване: „За“ – 10, „Против“ - 0; 

„Въздържал се“ – 0. 

Предложението се приема. 

 

                                          ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

Към точка „Разни“ няма постъпили предложения. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

 

Край на заседанието: 11:55 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „КДР“                         ПРОТОКОЛИРАЛ: 

                                                        

 

     _____/П/__________                                           ______/П/___________ 

    /Мария ТОДОРОВА/                                         /Джемиле ДЖЕЛИЛОВА/ 

 


