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                            Приложение 1 

 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА“  

ПРЕЗ 2019 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 2019 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 №812 по протокол №34 от 28.06.2018 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 в ХГ 

„Елена Карамихайлова“, Чинка Тодорова – архитект, Стефани Лечева – актриса в ДКТ „Васил 
Друмев“, Росица Добрева – директор на РБ „Стилиян Чилингиров“, д-р Антония Панева – 

началник отдел в Държавен архив гр. Шумен, проф. Кина Вачкова – преподавател в ШУ 

„Епископ Константин Преславски“, Иван Карадочев – литературен критик, Петър Дичев – 

художник, доц. д-р Юрий Проданов – преподавател в ШУ „Епископ Константин Преславски“. С 

решение №779 на Общински съвет по протокол №33 от 31.05.2018 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 Соня Стефанова – главен експерт в отдел 
„Бюджет и човешки ресурси“ 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 2019 година се проведе една сесия в две направления: 

1.  „Детски и младежки културни дейности“; 

2. „Творчески Шумен – 2019“.  

В сесията за кандидатстване с проекти възможност на участие с равни права имат 
отделни творци, частни, общински и държавни културни организации.  През 2019 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 УС 

се ръководи от критериите: „художествена стойност“, „необходимост“, „устойчивост“, 

„иновативност“, „бюджет“, отнесени към двете 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 2019 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 двете направления са постъпили 53 проекта с 
общо искана от Общински фонд „Култура“ сума 105 256,60 лв. От общата сума за 2019 г. по 
Бюджета на Общински фонд „Култура“ – 59 648 лв. са разходвани 48 950 лв. за 45 одобрени 
проекта. 
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Информация на подкрепените проекти от сесията на Общински фонд 

„Култура“ през 2019 година: 

 

 
1. Направление „Детски и младежки културни дейности“ – постъпили 20 проекта, 
одобрени 19 

 

 

№ Кандидат Име на проекта Отпуснати  

сума/лв. 
1 ДГ „Изворче“ – гр. Шумен „Вълшебствата от извора“ – 30 години 

ДГ „Изворче“ 

800 

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

800 

3 Средношколско общежитие №2 – 

гр. Шумен 
„Толерантност в различията“ 900 

4 НЧ „Просвета-1908“ – с. Мадара „Природата обикни – въображението 
развихри“ 

600 

5 ДГ „Пролетна дъга“ – гр. Шумен „Дъга от детски клубове – творчески 
работилници за културна 
идентичност“ 

600 

6 Научно-образователен център 
СТЕАМ – гр. Шумен 

3-ти Национален конкурс „Красива 
природа, красива наука – лято 2019 г.“ 

900 

7 НЧ „Пробуда-1958“ – гр. Шумен „Шуменска багреница“ 1 400 

8 Средношколско общежитие 
„Младост“ – гр. Шумен 

„Възрожденският дух на Шумен“ 400 

9 СНЦ „Сияйна зора“ – гр. Шумен „Тук сме“ – спектакъл на 
възможностите 

2 500 

10 Агенция за таланти и модели 
„Фаворит“ – гр. Шумен 

„Кристално чисто“ – авторски 
музикално-танцов и моден спектакъл, 
посветен на 25 години от създаването 
на агенция „Фаворит“ 

1 000 

11 НЧ „Боян Пенев-1949“ – гр. 
Шумен 

„Танцуващи пламъчета“ 800 

12 ДГ „Смехорани“ – гр. Шумен „3 март – дълг и чест“ 900 

13 ДГ „Пчелица“ – гр. Шумен „Детски панаир Пчелица“ 900 

14 ДГ „Брезичка“ – гр. Шумен „Звездите на Европа“ 900 

15 НЧ „Добри Войников-1856“ – гр. 
Шумен 

„С книга и песен, светът е чудесен“ – 

празник на децата в Шумен по случай 
70 години Детска библиотека 

1 300 

16 ДГ „Снежанка“ – с. Ивански“ „Талантливите деца на ДГ „Снежанка“ 

– с. Ивански“ 

900 

17 ДГ „Конче вихрогонче“ – гр. 
Шумен 

„Коледни вълшебства“ 900 

18 НЧ „Просвета-1925“ – с. Илия 
Блъсково 

„Родният край в моите очи“ 800 

19 НЧ „Отец Паисий-1931“ – с. 
Градище 

„Весела и забавна ваканция“ 700 

  ОБЩО: 18 000 
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2. Направление „Творчески Шумен – 2019“ – постъпили 33 проекта, одобрени 26   

  

№ Кандидат Име на проекта Отпуснати 

сума/лв. 
1 Петър Мавров „Книга-албум за живота на Стоян 

Коларов със CD: Тенорът Стоян 
Коларов /1907-1964/ страници от 
живота на артиста“ 

700 

2 Александър Александров „Форми и цветове“ – изложба 1 200 

3 НЧ „Тодор Петков-1963“ – гр. 
Шумен 

Изработване на северняшки детски 
народни костюми за ДФА „Звънче“ 

3 900 

4 НЧ „Стилиян Чилингиров-1963“ 

– гр. Шумен 
Участие на вокална формация „Божур“ 

във фестивала на старата градска 
песен „Мара Врачанка“ – Враца 2019 

700 

5 д-р Камен Мариус Теофилов „Елементи“ – изложба 800 

6 Калина Георгиева „Оркестровото дело в Шумен“ – 

издаване на книга 
1000 

 

7 Бранимир Боянов „Шумен днес“ – изложба 800 

8 Красимир Боянов Арсов „Ретроспекция“ – изложба  1 200 

9 АНПТ „Шумен“ – гр. Шумен Изработване на сценография за 
фолклорен спектакъл „Любили се, 
искали се…“ 

1 800 

10 НЧ „Напредък-1869“ – гр. 
Шумен 

„Красота от векове за векове“ – 

изложба на автентични шевици 
450 

11 Николай Тодоров „Издаване на сборника „Незнайно 
вино“ с песните на маестро Николай 
Тодоров – Кайо“ 

700 

12 РБ „Стилиян Чилингиров“ – гр. 
Шумен 

„Краеведски библиографски издания с 
национална значимост“ 

1 600 

13 Пламенка Николова „Пътеката от камъка до Бога“ – 

стихосбирка с ръчна изработка на 
изданието 

400 

14 Иван Иванов „Художествена фотография“ 800 

15 Румен Богданов „Пътеката от камъка от Бога“ – 

изложба по текстове от едноименната 
сбирка на Пламена Стоянова 

800 

16 Пламен Петков „Слово и щрих“ – издаване на книга 800 

17 Станислав Буковалов „Ей! Чиляко“ – сборник разкази 1 300 

18 Виктория Ковчазова „Обич“ – издаване на книга 300 

 

19 Кънчо Тодоров „Петър Златев Груев – народни песни 
и лично творчество – издаване на 
книга 

1 200 

20 НЧ „Добри Люцканов-1912“ – с. 
Васил Друмев 

„Кулинарен фестивал „Забравени 
традиции – обредни трапези“ – трето 
издание“ 

1 200 

21 Лора Друмева и Даниела 
Друмева 

Стихосбирка „Дракон“ 600 

22 Стефка Будакова „Песните на Йовка и Слави Бойчеви – 

живата връзка с вековните български 
корени“ – издаване на книга 

800 

23 ДКТ „Васил Друмев“ – гр. 
Шумен 

„Кафене „Весела България“ – 

спектакъл по текстове на Алеко 
4 400 
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Константинов“ 

24 НЧ „Изгрев-1929“ – с. Ветрище „Изработване на филм и брошури за 
историята на НЧ „Изгрев-1929“ по 
случай 90-годишнината от 
основаването му“ 

300 

25 Смесен хор „Родни звуци“ – гр. 
Шумен 

„„Родни Звуци“ в културната столица 
на Европа“ – участие в концерт 

2 700 

26 НЧ „Развитие-1895“ – с. 
Салманово 

„„Весела и вкусна динена фиеста“ – 

Фестивал на динята“ 

500 

  ОБЩО: 30 950 

  ОБЩО ЗА ДВЕТЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

48 950 

 

 

 

 

 
НАЙДЕН КОСЕВ 

Председател на УС на Общински фонд „Култура“ 

 

 

 

 

 


