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Приложение 2 

 

 

Д О К Л А Д 

 

 

на Контролния съвет по набирането и управлението 

на средства от Общински фонд „Култура“ за 2019 г. 

 

Днес 28.02.2020 г. се проведе заседание на Контролният съвет на 

Общински фонд „Култура“, наричан за краткост Фонда, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Виолета Неделчева – общински съветник 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.  Деница Спасова    – общински съветник 

       2. Биляна Петрова  – счетоводител в отдел „Единно 

бюджетно счетоводство“ в Община Шумен    

 

Контролният съвет осъществява контрола по набирането и 

управлението на средствата на Фонда, съгласно чл. 21, ал. 8 от Правилника за 

устройството и дейността на Общински фонд „Култура“. 

Настоящия Доклад е изготвен в изпълнение на чл. 22 от същия 

Правилник. Преди изготвянето на доклада е извършена проверка на 

счетоводната отчетност и друга документация, свързана с набирането и 

изразходването на средствата на Общински фонд „Култура“. При проверката 

се установи, че всички необходими документи по изпълнение на договорите, 

фактури и други са в наличност, правилно попълнени и съхранявани. 

 

 

І. НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА. 

 

Набирането на средства за Общински фонд „Култура“ е 

регламентирано в чл. 8, ал. 1 на Правилника за работа на Фонда. Конкретният 

размер всяка година се определя с приемането на бюджета на Община 

Шумен. 

Източник на средства за 2019 г. са средствата планирани и постъпили 

като бюджетен кредит в дейност „Други дейности по култура“. Приходите 

във Фонда, постъпили през 2019 г. са както следва: 

 

 

Общо от бюджета                           59 648 лв. 

в т.ч.: 

първоначален план                         55 000 лв. 

преходен остатък от 2018 г.             4 648 лв. 
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ІІ. ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА. 

 

Средствата на Фонда се изразходват след одобрение на разгледаните 

от Управителния съвет обосновани предложения, съответстващи на 

гласуваните критерии и условия за финансиране. 

През отчетния период УС на Общински фонд култура е провел една 

сесия. В началото на годината УС формулира приоритетни направления за 

кандидатстване с проекти. Сесията  се проведе 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.   

За двете направления са постъпили 53 проекта с общо искана от 

Общински фонд „Култура“ сума 105 256,60 лв. Одобрени са 45 проекта. 

По направление „Детски и младежки културни дейности“ са 

постъпили общо 20 проекта. От тях одобрените са 19. От тях 6 читалища, 8 

детски градини, 2 физически лица, 1 СНЦ, 2 Средношколски общежития. 

Отпусната сума от фонда е 18 000 лв. 

По направление „Творчески Шумен – 2019“ – постъпили 33 проекта, 

одобрени 26.   От тях  6 НЧ, 16 физически лица, 1 РБ, 1 Хор, 1 ДКТ, 1 АНПТ. 

Отпусната сума от фонда е 30 950 лв. 

Общо за двете направления, искана сума от Общински фонд 

„Култура“ е 105 256,60 лв. За одобрените проекти отпусната сума е 48 950 лв. 

в т.ч. 55 000 лв. от общинския бюджет, плюс 4 648 лв. преходен остатък от 

2018 г. 

При проверка на документацията на одобрените проекти се 

констатира следното: 

Одобрените за финансиране проекти са спазени Правилата за 

кандидатстване пред Общински фонд „Култура“, където е заложено 

изискване минимум 5% от стойността на проекта да се осигурят като 

парични средства от кандидата. 

 

ІІІ. НАЛИЧНИ СРЕДСТВА. 

Изпълнение: 

 

отпуснати по проекти                                 48 950 лв. 

в т.ч.: 

първоначален план                55 000 лв. 

преходен остатък от 2018 г.       4 648 лв. 

 

Съгласно чл. 11 от Правилника за устройството и дейността на 

Общински фонд „Култура“ остатъкът от средствата на Фонда за годината е 

преходен и се използва през следващата година. Преходния остатък за 2020 г. 

е в размер на 10 698 лв. 
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ІV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА, СВЪРЗАНА С УСЛОВИЯТА И 

РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА. 

 

Общински фонд „Култура“ работи по Правилата за организация на 

работата приети на заседание на Управителния съвет. 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 в Шумен. 

При оценяването на проектите УС се ръководи от критериите: „художествена 

стойност“, „необходимост“, „устойчивост“, „иновативност“, „бюджет“. 

Документацията по проектите се класифицира в необходимия вид и съдържа 

изискуемите документи за предоставяне на средства и тяхното отчитане. 

Средствата се предоставят при класиран проект, въз основа на сключен 

договор, подписан от председателя на УС по надлежен ред. Счетоводството 

се води съгласно Закона за счетоводството и съществуващата нормативна 

база. При вземане на решение за финансиране се спазват приетите критерии 

и условия. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ..................................... 

           /Виолета Неделчева/ 

 

                         ЧЛЕНОВЕ:            

  1 ...................................... 

                                                                               /Деница Спасова/ 

           

 

2 ..................................... 

/Биляна Петрова/ 


