
 1

                            Приложение 1 

 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА“  

ПРЕЗ 2017 ГОДИНА 

 
Общински фонд „Култура“ е създаден с Решение №100 по протокол №8 от 24.03.2000 г. 

Основната му цел е да подпомага развитието на шуменската култура, което се изразява във 
финансова подкрепа на творчески проекти. 

През 2017 година Общински фонд „Култура“ продължи да работи като организация, 
която подкрепя културния сектор и като фактор за формиране на културната политика в община 
Шумен.  
 Ръководен орган на Общински фонд „Култура“ е Управителен съвет (УС), чийто 
председател е зам.-кмета, ръководещ ресор „Култура“ и десет члена избрани след тайно 
гласуване от ПК по ККИНТИПВ и приет с решение №221 по протокол №10 от 30.06.2016 г. на 
Общински съвет. 
 Председател на УС е зам.-кмет по образование и култура Найден Косев и членове: 
Венцислав Венков – Председател  на ПК по ККИНТИПВ, Валерий Желязков – уредник ХГ 

„Елена Карамихайлова“, Пламен Георгиев – архитект, Дияна Христова-Стойкова – зам.-

директор на ДКТ „Васил Друмев“, Росица Добрева – директор на РБ „Стилиян Чилингиров“, 

Антония Панева – Държавен архив гр. Шумен, Боряна Колева – главен художествен 
ръководител на ДТА „Веселяче“, Иван Карадочев – литературен критик, Ралица Крумова – 

преподавател в ЦПЛР – ОДК, Доц. д-р Юрий Проданов – преподавател в ШУ „Епископ 
Константин Преславски“. С решение на Общински съвет по протокол №7 от 28.04.2016 г. е 
утвърден състав на Контролния съвет на Общински фонд „Култура“, както следва: Председател: 
Виолета Неделчева – общински съветник, председател на ПК по БФ и членове Деница Спасова – 

общински съветник, зам.-председател на ПК по ККИНТИПВ и Малина Георгиева - гл. 
специалист-счетоводител в община Шумен. Мандатът на Управителния съвет и на Контролния 
съвет е със срок от две години от деня на избирането му. 
 В началото на всяка година УС формулира приоритетни направления за кандидатстване с 
проекти. През 2017 година се проведе една сесия в три направления: 

1. „Художествено-творчески и издателски дейности“; 

2. „Детски и младежки културни дейности“; 

3. „Концепции за художествено-архитектурни решения на площадни пространства, 
инфраструктура и паметници на културата“;  

В сесията за кандидатстване с проекти възможност на участие с равни права имат 
отделни творци, частни, общински и държавни културни организации.  През 2017 година УС 

запази позицията си да прави качествен подбор на културните инициативи, да преценява 
полезния ефект от тяхната реализация и не на последно място, да осигурява благоприятен 
климат за поощряване на младите хора на Шумен да творят. При оценяването на проектите и на 
двете сесии УС се ръководи от критериите: „художествена стойност“, „необходимост“, 

„устойчивост“, „иновативност“, „бюджет“, отнесени към трите направления.  
В хода на годините, от създаването  на Общински фонд „Култура“ до сега, 

кандидатстващите все по-качествено представят своите проекти, осъзнавайки тяхната 
значимост, устойчивост, иновативност и европейско измерение. 

През 2017 година Общински фонд „Култура“ продължи да осигурява експертна подкрепа 
на кандидатстващите организации – физически или юридически лица. Осигури  условия за 
развитие на иновативни практики и нови експериментални форми на културна дейност, 
подкрепи прилагането на адекватни културни политики на общинско ниво.  

През отчетния период доказателство за стабилното присъствие на Фонда е 
изключителния интерес към дейността му. За трите направления са постъпили 50 проекта с 
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общо искана от Общински фонд „Култура“ сума 101 126 лв. От тях одобрени – 43, отпусната 
сума – 55 700 лв. в т.ч. 50 000 лв. от общинския бюджет. Преходен остатък за 2017 г. – 5 700 лв. 
 

 

 

Информация на подкрепените проекти от сесията на Общински фонд 

„Култура“ през 2017 година: 

 

 
1.  Направления „Художествено-творчески и издателски дейности“, „Детски и младежки 
културни дейности“ – постъпили 47 проекта, одобрени 41 

 

 

№ Кандидат Име на проекта Отп.  

сума/ лв. 
1. НЧ „Добри Люцканов-1912“ с. Васил 

Друмев 
Втори кулинарен фестивал „Забравени 
традиции – обредни трапези“ – 2017 г. 

1 100 

2. ДГ „Дружба“ – гр. Шумен Карнавал на приказките и приказните 
герои „Доброто побеждава, доброто 
възпитава!“ 

740 

3. Мартин Неделчев Маринов „Играчки от кал“ – белетристична 
книга 

1 300 

4. Кънчо Иванов Тодоров Книга за Петър Златев Груев 1 100 

5. Тони Маринов Райчев Юбилейна изложба – живопис 550 

6. Александър Величков Александров Изложба живопис: „Структури и цвят“ 740 

7. Регионална библиотека „Стилиян 
Чилингиров“ – гр. Шумен 

Издаване на двуезичен пътеводител 
„Възрожденски литературни 
маршрути: културно-исторически 
паралели“ 

2 700 

8. НЧ „Боян Пенев-1949“ – гр. Шумен „Звездна Коледа“ – концерт-спектакъл 1 570 

9. Пламен Василев Петков „Цветни сънища“ – изложба 460 

10. Мариана Кинова Петкова „Цветни пространства“ – изложба  370 

11. Николай Димков Издаване на книгата „Спомени из 
народния живот“ на Илия Р. Блъсков 

840 

12. НЧ „Тодор Петков-1963“ – гр. Шумен Създаване на музикално-танцова 
постановка „По полята на Тракия“ във 
връзка с 50 годишния юбилей на 
ансамбъл „Звънче“ – концерт 

1 850 

13. НЧ „Стилиян Чилингиров-1963“ – гр. 
Шумен 

Атрактивност и настроение в ДВГ 

„Буратино“ чрез ушиване на сценични 
костюми – концерт 

1 200 

14. ДГ „Пчелица“ – гр. Шумен „Пчелица жужи“ – спектакъл 650 

15. Сдружение „Нова българска драма“ Сборник „6 фестивални пиеси – 

2016/2017“ /том XIII/ 

1 570 

16. НЧ „Просвета-1926“ – кв. Макак „Албена“ – отново на сцена – концерт 370 

17. НЧ „Изгрев-1929“ – с. Ветрище „Терликът – съхранената традиция“ 650 

18. Ралица Красимирова Йорданова „Чернова“ – стихосбирка 840 

19. Антоний Петров Димов „Дивергенции“ – стихосбирка 840 

20. НЧ „Пробуда-1927“ – с. Вехтово „Фолклорна шевица“ 300 

21. НЧ „Асен Златаров-1872“ – кв. 
„Дивдядово“ 

„На Извора хоро се вие“ – трето 
издание 

1 500 
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22. СНЦ „Работилница за изкуство“ „Пътуване във времето“ – културно-
исторически посещения и беседи 

840 

23. НЧ „Просвета-1908“ – с. Мадара Сто и повече години читалище 
„Просвета“ – води ни по пътя на 
успеха! 

370 

24. ЦПЛР – ОДК, гр. Шумен „Създаване на нова дървопластика в 
алеята на изкуствата в Шумен“ 

460 

25. Сдружение „Мисия култура“ Приносът на шуменци в националната 
и световната култура: Творчески 
срещи 

1 300 

26. Ирина Маринова Абаджиева „Везба от самота“ – стихосбирка 300 

27. НЧ „Развитие-1895“ – с. Салманово „Баба ме научи“ – занаяти на 
фолклорна тематика 

1 200 

28. ДГ „Щурче“ – гр. Шумен „Книгата като приятел“ – по 
произведения на Мая Дългъчева 

460 

29. Киноклуб „Мадарски конник“ Издаване на книгата „Деветдесет 
години. Книга за кинолюбителското 
движение в Шумен 1926-2016“ 

650 

30. Иван Стоянов Иванов „Живопис и фотографии“ – юбилейна 
изложба 

1 100 

31. НЧ „Напредък-1869“ – гр. Шумен Участие на клуб „Българка“ в 
Национален фестивал на шевицата гр. 
Белослав 

460 

32. НЧ „Пробуда-1958“ – гр. Шумен „Научено за писмената“ – културно-
исторически посещения и беседи 

550 

33. Смесен хор „Родни звуци“ – гр. 
Шумен 

Участие на хор „Родни звуци“ в Гранд 
фестивал „Магическите мостове на 
Виена и Прага“ 

1 850 

34. Марияна Тодорова Ставрева „Звезден Шумен купон“ – концерт-
спектакъл по случай 20 години от 
създаването на вокално студио „Стани 
звезда“ към Младежки дом – Шумен 

1 500 

35. ДГ „Изворче“ – гр. Шумен XII-ти детски театрален фестивал в 
Шумен – „Коломбина“ 

740 

36. Диан Росенов Димов Самостоятелна изложба 1 300 

37. НЧ „Развитие-1897“ – с. Дибич „Да открием света през обектива“ 740 

38. Марияна Христова Венкова Постановка на авторизирана пиеса за 
деца „Шуменските музиканти и 
разбойниците“ 

740 

39. Христо Атанасов Атанасов „Музикални копнежи“ – концерт 2 400 

40. НЧ „Отец Паисий-1929“ – кв. Мътница „Приключението Мътница – през 
погледа на децата“ – опознаване на 
културно-историческото наследство на 
местността  

560 

41. Регионален исторически музей гр. 
Шумен 

„Васил Хараланов – един живот в 
писма. Писмата на д-р Васил 
Хараланов до проф. Тодор Герасимов“ 

– издаване на нумизматична книга 

2 940 

  ОБЩО: 41 700 
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Направление „Концепции за художествено-архитектурни решения на площадни 
пространства, инфраструктура и паметници на културата“ – постъпили 3 проекта, одобрени 2   

  

 

 

№ Кандидат Име на проекта Отп. 

сума/лв. 
  1. Художествена галерия „Елена 

Карамихайлова“ –  гр. Шумен  
„Галерия“ – цялостен интериорен 
проект на „Елеонора №1 и №2“ 

11 000 

  2. „Студио-Г“ ЕООД, гр. Шумен „Паметник на 7-ма пехотна 
Преславска дружина“ 

3 000 

    

  ОБЩО: 14 000 

  ОБЩО ЗА ТРИТЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

55 700 

 

 

 

 
НАЙДЕН КОСЕВ 

Председател на УС на Общински фонд „Култура“ 

 

 

Предложил: 

Десислава Златева 

Началник на отдел КМДС 

 

 

Изготвил: 

Ивайло Цанев 

Старши експерт ТОС 

 

 

 


