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АДМИНИСТРАТИВНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ 

МЕДИЙНИ ПРОЕКТИ – 2022 Г. 

Пор
еде
н 

ном
ер 

Входящ 
номер 

Име на 
кандидата 

Наименовани
е на проекта Административни несъответствия 

1.  

ОС2200043
9ВН/ 
10.06.2022
г. 

„Дарик 
радио"АД 
ЕИК 
831476119 

„ЛЯТОТО Е 
ВАРНА“  
 

1. надвишен е размерът на максималния такъв 
за съфинансиране от ОВ за проекти над 3 м. 
2.Не е конкретизиран видът  на разходите от 
р-л 5 в бюджета за сметка на Община Варна 

2.  

ОС2200044
0ВН/ 
10.06.2022
г. 

„Дарик 
радио"АД 
ЕИК 
831476119 

„ЗАЛА 
ПЛЕНАРНА“ 

1. надвишен е размерът на максималния такъв 
за съфинансиране от ОВ за проекти до 3 м. 
2.Не е конкретизиран видът  на разходите от 
р-л 5 в бюджета за сметка на Община Варна 

3.  

 
ОС2200043
8ВН/ 
10.06.2022
г., 
допълнено 
с 
 
ОС2200043
8ВН-
001ВН/ 
13.06.2022
г. 
 

БНТ, РТЦ – 
ВАРНА, 
ОБЩЕСТВЕНА 
МЕДИЯ 
ЕИК 
00067235000
49 

„СОЦИАЛНА 
ВАРНА“ 

Не е конкретизиран видът  на разходите от р-л 
5 в бюджета за сметка на Община Варна – ден, 
час, човек. 

4.  

ОС2200044
5ВН/ 
10.06.2022
г. 

СКАТ ООД 
ЕИК 
BG812104705 

„ЕТНОГРАФСКО 
ИЗСЛЕДВАНЕ 
НА ВАРНЕНСКА 
ФОЛКЛОРНА 
ОБЛАСТ“ 

1.Не е посочено конкретното времетраене на 
проекта (Написаният определяем срок –„до три 
месеца от подписването на договора“ е 
относим само за определяне на приложимия 
максимум за съфинансиране), 
2. В бюджета:  т. 4.2,3,4,5,6 да се преместят в 
р-л 5; т5.2 – да се конкретизира. 

5.  

ОС2200044
4ВН/ 
10.06.2022
г. 

СКАТ ООД 
ЕИК 
812104705 

“ВАРНА – 
ПОЗНАТА И 
НЕПОЗНАТА 
МОРСКА 
СТОЛИЦА НА 
БЪЛГАРИЯ“ 

1. Не е посочено времетраенето на проекта – 
има значение за приложимия размер на 
съфинансирането от ОВ. 
2. В бюджета:  т 4.2,3,4,5,6 да се преместят в 
р-л 5; т5.2 – да се конкретизира. 

6.  

ОС2200044
3ВН/ 
10.06.2022
г. 

СКАТ ООД 
ЕИК 
812104705 

„НЕВИДИМОТО 
ИЗКУСТВО“ 

1.Не е посочено времетраенето на проекта. 
2. В бюджета: т. 4.2,3,4,5,6 да се преместят в 
р-л 5; т5.2 – да се конкретизира. 

7.  

 
ОС2200044
2ВН/ 
10.06.2022

СКАТ ООД 
ЕИК 
812104705 

 „ВАРНА НА 
ФОКУС“ 

1.Не е посочено времетраенето на проекта – 
значение за размера на съфинансирането от 
ОВ. 
2. В бюджета: Т 4.2,3,4,5,6 да се преместят в 
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г. р-л 5; т5.2 – да се конкретизира. 

8.  

ОС2200043
3ВН/ 
08.06.2022
г. 

ФОНДАЦИЯ 
„ГРАД И 
ПОСОКИ“ 
ЕИК 
176623620 

„ДВАДЕСЕТ 
ХУДОЖНИЦИ 
НА ВАРНА“ 

1.Да се представи доказателство за вписване в 
регистъра по чл. 7а, ал. 3 от ЗЗДПДПОРДМУ. 
2. В интернет-сайта на кандидата са непълни 
данните съгл. т. II от решение № 975-5/ 
17.05.2022г на Общ.съвет- Варна- няма данни 
за наименованието на доставчика на 
медийната услуга, седалище и адрес на 
управление, както и данни за (действителния) 
собственик. 
3.В бюджета: да се конкретизира на кого ще 
бъдат платени разходите по р-л 5. 

9.  

ОС2200043
7ВН/ 
10.06.2022
г. 

ВАРНА СПОРТ 
ДЗЗД, 
ЕИК 
103903468 

„АЗ И МОЯТА, 
ТВОЯТА, 
НАШАТА 
ВАРНА“ 

 1.Да се представи доказателство за вписване 
в регистъра по чл. 7а, ал. 3 от ЗЗДПДПОРДМУ. 
2. Няма прил. 6 и 11 към заявлението. 
3. В интернет-сайта на кандидата са непълни 
данните съгл. т. II от решение № 975-5/ 
17.05.2022г на Общ.съвет- Варна – няма 
наименование на доставчика на медийната 
услуга, седалище и адрес на управление, 
(действителен) собственик. 
4. няма електронен носител. 
5. в проектното предложение няма описание 
на проектната идея, няма планирани дейности 
и срокове за изпълнението им, не са посочени 
конкретни теми, които се разработват чрез 
реализацията на проекта, не става ясно какво 
би било въздействието върху обществеността 
при и след осъществяване на проекта,  не се 
изясняват функциите и отговорностите на 
екипа по проекта, предвид, че е посочено, че 
проектът се изпълнява от 2 години и без 
съфинансиране от община Варна - не става 
ясна необходимостта от участието й на този 
етап, тъй като е написано, че проектът ще се 
изпълнява и без съфинансиране /доколко е 
целесъобразно разходването на обществен 
ресурс при тези обстоятелства/, неясни 
резултати и цел на проекта, няма заложени 
индикатори за изпълнение, не става ясно как 
предвидените разходи  в бюджета ще 
обезпечат изпълнение и какво ще е то. 
6. В бюджета:  
Р-л 4 – да се конкретизира за какво ще се 
платят заплати и хонорари;  
р-л 5, т 5.1 и 5.4 - недопустими 
разходи/активът е ДМА 
 

10   
 
ОС2200043
6ВН/ 

 ВАРНА 
СПОРТ ДЗЗД, 
ЕИК 

 „СПОРТЪТ 
ВЪВ ВАРНА Е 
ВЕЧЕН, 

  1.Да се представи доказателство за вписване 
в регистъра по чл. 7а, ал. 3 от ЗЗДПДПОРДМУ 
2. Няма прил. 6 и 11 към заявлението. 
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10.06.2022
г. 

103903468 СЪБИРАМЕ ГО 
НА ЕДНО 
МЯСТО“ 

3. В интернет-сайта на кандидата са непълни 
данните съгл. т. II от решение № 975-5/ 
17.05.2022г на Общ.съвет- Варна – няма 
наименование на доставчика на медийната 
услуга, седалище и адрес на управление,  
(действителен)  собственик. 
4. няма ел.носител. 
5. в проектното предложение няма описание 
на проектната идея, няма планирани дейности 
и срокове за изпълнението им, не са посочени 
конкретни теми, които се разработват чрез 
реализацията на проекта, не става ясно какво 
би било въздействието върху обществеността 
при и след осъществяване на проекта,  не се 
изясняват функциите и отговорностите на 
екипа по проекта, предвид, че е посочено, че 
проектът се изпълнява от 2 години и без 
съфинансиране от община Варна - не става 
ясна необходимостта от участието й на този 
етап, тъй като е написано, че проектът ще се 
изпълнява и без съфинансиране /доколко е 
целесъобразно разходването на обществен 
ресурс при тези обстоятелства/, неясни 
резултати и цел на проекта, няма заложени 
индикатори за изпълнение, не става ясно как 
предвидените разходи  в бюджета ще 
обезпечат изпълнение и какво ще е то. 
6.В бюджета:  
Р-л 4 – да се конкретизира за какво ще се 
платят заплати и хонорари;  
р-л 5, т 5.1 и 5.2 недопустими разходи/активът 
е ДМА. 
 

11   

ОС2200044
6ВН/ 
13.06.2022
г. 

ОФЛАЙН 
МАГАЗИН 
ООД 
ЕИК 
206257441 

„ВИНАГИ 
ДОБРЕ ДОШЪЛ 
ВЪВ ВАРНА“ 

 
1.Да се представи доказателство за вписване в 
регистъра по чл. 7а, ал. 3 от ЗЗДПДПОРДМУ. 

2.Срокът на проекта следва да е съобразен с 
края на бюджетната година и своевременното 
отчитане - срокът не може да бъде по късен от 
15.12.2022 

3. В интернет-сайта на кандидата са непълни 
данните съгл. т. II от решение № 975-
5/17.05.2022г на Общ.съвет- Варна – няма 
седалище и адрес на управление на 
доставчика на медийни услуги, данни за 
(действителния му) собственик. 
 
4. В бюджета: Т. 4.3 да се премести в р-л 5. 

12   ОС2200044
7ВН/ 

„168 ЧАСА“ 
ООД 

„ОБИКНИ 
ВАРНА КАТО 

В бюджета:  
Т 4.2,3 да се преместят в р-л 5; р-л 5 и 6 – да 
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13.06.2022 
г. 

ЕИК 
831400025 

ВАРНЕНЕЦ- 
ПРЕЗ ВСИЧКИ 
СЕЗОНИ“ 

се конкретизира брой – час, ден, човек; да се 
попълнят колони 6 и 7. 

13   

ОС2200044
8ВН/ 
13.06.2022 
г. 

„168 ЧАСА“ 
ООД 
ЕИК 
831400025 

„ВАРНА 
РЕСТАРТ“ 

В бюджета:  
Т 4.2,3,4,5 да се преместят в р-л 5; р-л 5 и 6 – 
да се конкретизира брой – час, ден, човек; да 
се попълнят колони 6 и 7 

14   

ОС2200044
9ВН/ 
13.06.2022 
г. 

„РОЯЛ 
КОМЮНИКЕЙ
ШЪН“ ЕООД, 
СОБСТВЕНИК 
НА 
BGTOURISM.N
ET 
ЕИК 
205185996 

„ВАРНА – 
ВЪЗМОЖНОСТ
И ЗА КАРИЕРА 
ЧРЕЗ 
ТУРИЗЪМ“ 

1.В интернет-сайта няма данни за седалище и 
адрес на управление на доставчика на 
медийни услуги, (действителен)собственик. 
2. В бюджета: Т 5.4 е административен разход. 

15   

ОС2200045
0ВН/ 
13.06.2022 
г. 

БНТ, РТЦ – 
ВАРНА, 
ОБЩЕСТВЕНА 
МЕДИЯ 
ЕИК 
00067235000
49 

„ПО СТЪПКИТЕ 
НА 
ОСНОВАТЕЛИТ
Е“ 

В бюджета: да се конкретизира вида  на 
разходите от р-л 5 за сметка на Община 
Варна; вида на брой: ден, час, човек 
(5.10,11,18) 

16   

ОС2200045
1ВН/ 
13.06.2022 
г. 

„ТРУД 
МЕДИА“ ЕООД 
ЕИК 
203021560 

„МИНЕРАЛНИТ
Е ИЗВОРИ – 
СКРИТОТО 
БОГАТСТВО НА 
ВАРНА. 
ДАДЕНОСТИ, 
ПЕРСПЕКТИВИ, 
ПРЕДИЗВИКАТ
ЕЛСТВА“ 

1.Не е ясен източникът на информация по 
точки 9-10 от заявлението. 
2. В бюджета: да се конкретизират разходите 
по т. 5.1,2,3; т 6.1,2 – кой ще извърши 
дейностите;    т.4.3 е относима към р-л 5. 

17   

ОС2200045
3ВН/ 
13.06.2022 
г. 

„ЦИНТ 
МЕДИА“ ЕООД 
ЕИК 
200365435 

„НОВИ 
ПООСОКИ“ 

1.Да се представи доказателство за вписване в 
регистъра по чл. 7а, ал. 3 от ЗЗДПДПОРДМУ. 
2. В интернет-сайта на кандидата са непълни 
данните съгл. т. II от решение № 975-
5/17.05.2022г на Общ.съвет- Варна – няма 
данни за доставчика на медийни услуги – 
наименование, седалище и адрес на 
управление, телефон, електронна поща, както 
и данни  (действителен) собственик. 
3. в заявлението няма телефон и електр. поща 
за контакти с кандидата.  
4. В бюджета: да се  конкретизират в Прил.1 
функциите на членовете на екипа 

18   

ОС2200045
5ВН/ 
13.06.2022 
г. 

„БИОМАС 
ПАУЪР 
ПРОДЖЕКТ“ 
ЕООД 
ЕИК 
204083846 

„СЪХРАНЯВАНЕ 
И 
ПОПУЛЯРИЗИР
АНЕ НА 
БЪЛГАРСКОТО 
НАЦИОНАЛНО 
НАСЛЕДСТВО – 

1.Да се представи доказателство за вписване в 
регистъра по чл. 7а, ал. 3 от ЗЗДПДПОРДМУ. 
2.В бюджета: да се конкретизират разходите 
от р-л 4 – 4.2,4 
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ТРАДИЦИИИ 
ХУДОЖЕСТВЕН
И ЗАНАЯТИ“ 

19   

ОС2200045
6ВН/ 
13.06.2022 
г. 

„ВЕНИС ГРУП“ 
ЕООД 
ЕИК20244466
4 

„ВАРНА – 4 
СЕЗОНА ПО-
ДОСТЪПЕН И 
ПО-
АТРАКТИВЕН 
ГРАД“ 

1.Да се представи доказателство за вписване в 
регистъра по чл. 7а, ал. 3 от ЗЗДПДПОРДМУ. 
2. В интернет-сайта на кандидата са непълни 
данните съгл. т. II от решение № 975-
5/17.05.2022г на Общ.съвет- Варна – няма 
данни за (действителния) собственик. 

20   

ОС2200045
7ВН/ 
13.06.2022 
г. 

„СМАРТ ХОУМ 
СИС“ ООД 
ЕИК 
202977153 

„ТВОЯТА 
ВАРНА“ 

В бюджета: разходите по т. 4.2,3,5,6 са 
програмни разходи 

21   

ОС2200045
8ВН/ 
13.06.2022 
г. 

„СМАРТ ХОУМ 
СИС“ ООД 
ЕИК 
202977153 

„ПО ПЛАДНЕ“ В бюджета: Разходите по т. 4.2,3 са програмни 
разходи  

22   

ОС2200046
1ВН/ 
13.06.2022 
г. 

„БНР-РРС 
ВАРНА“ 
00067234300
25 

„ФЕСТИВАЛИТЕ
: КЛАСИЧЕСКИ 
ТОП 3 НА 
ВАРНЕНЦИ“ 

В бюджета: да се конкретизират разходите по 
т. 5.3 и р-л 6 – на кого ще бъде заплатено. 

23   

ОС2200046
2ВН/ 
13.06.2022 
г. 

„МЕДИЯ ГРУП 
24“ЕООД 
ЕИК 
160100650 

„ПЪТЯТ НА 
РАЗЛИЧНИТЕ“ 

1.При сключване на договор да бъде 
предоставено заверено пълномощно. 
2. В бюджета: т 5.1 в р-л 4,  т 5.3 в р-л 6. 

24   

ОС2200046
3ВН/ 
13.06.2022 
г. 

„БНР-РРС 
ВАРНА“ 
00067234300
25 

„ВАРНЕНЦИ НА 
СТАРТ“ 

В бюджета: да се конкретизират разходите по 
р-л 5 и р-л 6 – на кого ще бъде заплатено. 

 


