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                            Приложение 1 

 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА“  

ПРЕЗ 2020 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 2020 година Общински фонд „Култура“ продължи да работи като организация, 
която подпомага работещите в областта на културата в община Шумен, които допринасят за 
изграждането на културната идентичност на общността, чувството за принадлежност и социално 
включване в живота на града. 
 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 №277 по протокол №16 от 30.11.2020 г. на 
Общински съвет. 
 Председател на УС е зам.-кмет по образование и култура Найден Косев и членове: 
Деница Спасова – председател на постоянната комисия „Култура, културно-историческо 
наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ към 

Общински съвет Шумен, д-р Росица Добрева – директор на Регионална библиотека „Стилиян 
Чилингиров“ Шумен, д-р Антония Панева – началник отдел „Държавен архив“ Шумен, Доц. д-р 
Ростислава Тодорова-Енчева – художник, дългогодишен преподавател в Шуменски университет 
„Епископ Константин Преславски“, Доц. д-р Юрий Проданов – преподавател в Шуменски 
университет „Епископ Константин Преславски“, Иван Карадочев – културолог, Стефани Лечева 
– актриса в Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ гр. Шумен, Проф. д-р Маргарита 
Георгиева-Плашилска – езиковед, Ректор на Шуменски университет „Епископ Константин 
Преславски“ 2007-2015 г., Детелина Палазова – секретар на НЧ „Добри Войников-1856“ и 
председател на Общински читалищен съюз гр. Шумен, Анета Мутафчиева – председател на НЧ 

„Тодор Петков-1963“ и главен художествен ръководител на ансамблите „Мадара“ и „Звънче“.  

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 2020 година се проведе една сесия в две направления: 

1.  „Детски и младежки културни дейности“; 

2. „Творчески Шумен – 2020“.  

В сесията за кандидатстване с проекти възможност на участие с равни права имат 
отделни творци, частни, общински и държавни културни организации.  През 2020 година УС се 
води от критериите за качествен подбор на културните инициативи, да преценява полезния 
ефект от тяхната реализация и 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. 

През 2020 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.  
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През отчетния период доказателство за стабилното присъствие на Фонда е 
изключителния интерес към дейността му. За двете направления са постъпили 56 проекта с 
общо искана от Общински фонд „Култура“ сума 163 858.00 лв. От общата сума за 2020 г. по 
Бюджета на Общински фонд „Култура“ – 60 698 лв. са разходвани 60 120 лв. за 48 одобрени 
проекта. 

 

 

Информация на подкрепените проекти от сесията на Общински фонд 

„Култура“ през 2020 година: 

 

 
1. Направление „Детски и младежки културни дейности“ – постъпили 21 проекта, 
одобрени 19 

 

№        Кандидат      Име на проекта Отпуснати  

Сума / лв. 

Постигнати 

резултати 
1 ДГ „Дружба“ – гр. 

Шумен 
„Карнавал на 
приказките и на 
приказните герои. 
Доброто побеждава, 
доброто възпитава!“ - 

участие на деца от 
детското заведение, 
заедно със своите 
учители и родители, 
като всички се 
превъплатят в роля на 
даден герой, 
олицетворяващ доброто 
и драматизират любими 
приказки.  

800 Обогатен фонд от 
художествена 
литература. Деца, 
родители и 
учители в ролята 
на актьори и 
танцьори са 
показали своите 
творчески 
способности. 
Проведен месец 
ноември 2020 г. 

2 НЧ „Евролил – 2005“ „Устна история на 
ромите – познати и 
непознати“ - издаване и 
разпространение на 
Брошура със събрани от 
доброволци устни 
истории за ромската 
история и обичаи.  

1 000 Проектът е 
достигнал до 
повече от 300 

младежи и 
семейства от 
различен 
етнически 
произход. 
Реализиран в 
периода месец 
юли 2020 г.- 
октомври 2020 г. 

3 СНЦ „Сияйна зора“ „На крилете на песента“ 

– музикално шоу за деца 
и младежи с 
интелектуални 
проблеми  – развиване 
на умения при деца с 
увреждания, 
представянето им пред 

1 500  Дейностите по 
проекта ще бъдат 
финализирани до 
30 март 2021 г. 
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обществеността като 
можещи деца, 
разнообразяване на 
ежедневието им и 
създаване на нови 
социални контакти.  

4 РБ „Стилиян 
Чилингиров“ 

„Шумен през погледа на 
децата и времето“ – 

провеждане на ателиета 
за деца и младежи. 
Ангажиране на децата с 
историческото минало и 
съвременния облик на 
родния град. 

2000 Проектните 
дейности са 
предоставили на 
децата по 
достъпен начин 
знания и умения 
за природните 
красоти и 
богатства на 
родния град.  
Реализиран в 
периода  м. юни – 

м. ноември 2020 г. 
5 ДГ „Конче 

вихрогонче“ 

„Дъга от детски мечти“ 

– дейности, в които се 
включват деца от 
детската градина и 
техните родители. 
Възпитаване у децата на 
основните човешки 
ценности – гаранция за 
израстването им като 
личности. 

800 Възможност за 
развиване на 
творческа мисъл и 
артистични 
умения. Получени 
знания за 
нематериалното – 

ценностите в 
нашия живот. 
Проектът е 
реализиран в 
периода м. 

септември 2020 г. 
–  м. януари 2021 

г. 
6 Албена Петрова 

Рахнева 
„Пролетно пробуждане“ 

– Парад на талантите 2 – 

музикално-танцов 
спектакъл. 
Популяризиране на 
танцовото и музикално 
изкуство за деца от 
всички възрасти и 
всички стилове.  

700 Дейностите по 
проекта ще бъдат 
финализирани до 
месец юни 2021 г. 
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7 ДГ „Изворче“ Детски театрален 
фестивал „Коломбина“ – 

възможност за всеки 
малък и пораснал творец 
да развива своя 
креативен потенциал, да 
го изявява пред публика 
и да се гордее с 
постиженията си. 

800 Изработените  
костюми и декори 
ще бъдат 
използвани в 
бъдещи 
мероприятия на 
общинско и 
вътрешно ниво. 
Проектът е 
реализиран в 
периода м. 

октомври 2020 г. 
–  м. декември 
2020 г. 

8 НЧ „Пробуда 1958“ „И си нося песента!“ – 

концертни програми. 
Популяризиране пред 
шуменската 
общественост и пред 
публика на фестивали и 
събори. 

1 200 Възможност в 
бъдеще децата от 
ДГАФ 

„Перуника“ да 
продължават да 
учат и да 
представят на 
фестивали, 
събори и други 
културни събития 
песните от 
шуменско, 
облечени с 
носиите ушити по 
проекта. Проектът 
е реализиран в 
периода м. 

септември 2020 г. 
– м. януари 2021 

г. 
9 ЦПЛР-ОДК  „Анастас 

Стоянов“ 

Създаване на нова 
хорово-симфонична 
творба „Кантата за 
Мира“ по случай 50 

години от създаването 
на Детско-юношеските 
хорови празници 
„Добри Войников“  - 

финансиране труда на 
композитора Славил 
Димитров, който ще 
напише нова хорово-
симфонична творба, 
посветена на 
годишнината на 
празниците и на 90 г. от 
рождението на Венета 
Вичева.  

2 000 Проектът е 
осъществен в 
периода м. юли 
2020 г. – м. 

януари 2021 г. 
Композирана е 
творбата „Кантата 
за надежда“ за 
еднороден хор и 
симфоничен 
оркестър.  
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10 Деница Станчева 
Узунова 

Създаване на юбилеен 
албум по случай 50 

години от създаването 
на Детско-юношеските 
хорови празници 
„Добри Войников“. 

1 500 Дейностите по 
проекта ще бъдат 
финализирани до 
м. февруари 2021 

г. 

11 СУ „Сава 
Доброплодни“ 

Национален конкурс 
„Децата на България 
пеят, танцуват, рисуват“ 

– конкурс, който събира 
на едно място деца -
творци от различни 
направления: 
изобразително изкуство, 
музика, народни танци и 
визуални изкуства.  

1 400 Дейностите по 
проекта ще бъдат 
финализирани до 
м. юни 2021 г. 

12 ДГ „Пчелица“ – гр. 
Шумен 

„Спектакъл под небето“ 

– театрална постановка. 
600 Създаване и 

представяне на 
детски спектакъл , 
събрал в себе си 
изграждането на 
открита театрална 
сцена с 
подходящи 
декори. Проектът 
е осъществен в 
периода м. юли 
2020 г. – м. 

декември 2020 г. 
13 НЧ „Пробуда-1917“ с. 

Вехтово 
„Околосветско 
пътешествие“ – 

сглобяване на 3D пъзели 
с цел развиване на 
умения за концентрация, 
сръчност и внимание 
към детайла. 

480 Създадена 
постоянна 
експозиция , 
която може да 
бъде разгледана 
от жителите и 
гости на с. 
Вехтово. 
Проектът е 
осъществен в 
периода м. юли 
2020 г. – м. 

ноември 2020 г. 
14 Научно-образователен 
център „СТЕАМ“ 

4-ти Национален 
конкурс „Красива 
природа, красива наука“ 

Лято 2020 г. – проектът 
на практика да приложи, 
представи и 
популяризира STEAM  

обучението сред 
ученици, родители, 
учителска колегия, като 

900 Развиване на 
умения.  
Проектът е 
осъществен в 
периода м. юни 
2020 г. – м. 

декември 2020 г.  
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обучение допринасящо  
за развитие на ключови 
умения. 

15   Димитрина Узунова „За да не ражда 
смокинята репеи“ – 

беседи по повод Деня на 
християнското 
семейство. 

800 Развиване на 
творчески 
способности.  
Проектът е 
осъществен в 
периода м. 

септември 2020 г. 
– м. декември 
2020 г. 

16  Средношколско 
общежитие № 2 

„Шуменския край – 

минало, настояще и 
бъдеще“ – реализиране 
на дейности за 
образователна 
интеграция. 

700 Участие в 
дейности, които 
показват 
индивидуален 
творчески подход, 
креативност и 
отговорност. 
Активна 
гражданска 
позиция и 
готовност да се 
развиват и 
израстват като 
личности. 
Продължителност 
на проекта от м. 

октомври 2020 г. 
до декември 2020 

г. 
17 НЧ „Боян Пенев -1949“ „Коледни надежди“ – 

класически коледен 
концерт с балетните 
школи на НЧ „Боян 
Пенев“ и ЦПЛР – ОДК. 

1 000 

нереализиран 
възстановени 

Поради 
извънредната 
обстановка 
свързана с Ковид 
19, проектът не е 
реализиран 

18 НЧ „Уилям Сароян – 

2016“ 

„Арменските легенди – 

част от световното 
литературно богатство“ 

– литературни беседи за 
деца. Информираност на 
децата в посока 
литературни жанрове, 
реалност и фантастика, 
историческа 
събитийност, арменско 
културно наследство. 

720 

нереализиран 
възстановени 

Поради 
извънредната 
обстановка 
свързана с Ковид 
19, проектът не е 
реализиран 
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19 СНЦ „Алтернативи, 
доброволчество, 
развитие“ – АлДоРа 

Младежка арт среща 
„Шумен в сърцето“ – 

публична проява на 
млади хора, занимаващи 
се с различни видове 
изкуства. 

850 Дейностите по 
проекта ще бъдат 
финализирани до 
30 март 2021 г. 

   ОБЩО: 19 750 
 

 

 

2. Направление „Творчески Шумен – 2020“ – постъпили 35 проекта, одобрени 29   

 

№        Кандидат  Име на проекта Отпуснати  

Сума / лв. 

Постигнати 

резултати 

1 Иван Стоянов 
Иванов 

„Шумен през 
обектива на 
фотографа“ – 

фотоизложба , 
която ще доприне 
за обогатяване и 
разообразяване на 
културните 
събития в град 
Шумен. 

700 Продължителност 
на проекта от м. 

юли 2020 г. до м. 

декември 2020 г. 

2 Александър Цанков 
Бакалов 

„Шумен и 
шуменци в 
епохата на 
Възраждането“ – 

изработка на 
кратки 
документални 
филми свързани с 
историята на град 
Шумен 

1 400 

     нереализиран 
 

  невъзстановени 

Поради 
неизпълнение на 
задълженията по 
подписания 
договор, 
бенефициента е 
подведен под 
съдебна 
отговорност 

3 НЧ „Добри 
Люцканов-1912“, с. 
Васил Друмев 

„Лазарките – 

красиви, с нови 
празнични носии 
и венчета“ – 

тържество по 
повод15 години 
от създаването на 
ДФГ „Лазарки“ 

1 000 Обогатен фонд от 
фолклорни носии.  
Продължителност 
на проекта от м. 

август 2020 г. до м. 

декември 2020 г. 

4 Апостол Грудов 
Фанев 

Дигитализация на 
кинофилми и 
събитийни записи 
на киноклуб 
„Мадарски 
конник“ 

1 800 Дигитализираните 
филми могат да 
бъдат гледани и са 
достояние на 
шуменската 
общественост. 
Продължителност 
на проекта от м. 

юли 2020 г. до м. 

януари 2021 г. 
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5 Пламен Василев 
Петков 

„Плодородие 
2020“ – пленер 
живопис . Творци 
споделят свои 
идеи в областта 
на 
изобразителното 
изкуство, 
литературното и 
музикалното 
творчество.  

700 Синтез на няколко 
вида изкуства.  
Продължителност 
на проекта от м. 

юли до м. ноември 
2020 г. 

6 Мариана Кинова 
Петкова 

„Слово, щрих и 
звук“ – издаване 
на сборник 

500 Продължителност 
на проекта от м. 

юли 2020 г. до м. 

януари 2021 г. 
7 НЧ „Просвета-1925“, 

с. Илия Блъсково 
„95 години 
духовна 
светлина“ – 

юбилеен концерт 

400 

 

Продължителност 
на проекта от м. 

юли до м. ноември 
2020 г. Концертът 
ще бъде реализиран 
след отпадане на 
противоепидемичн
ите мерки в 
страната.  

8 НЧ „Развитие-1895“, 

с. Салманово 
Честване 125 

години НЧ 

„Развитие-1895“ 

600 Проекта достигна 
до своята публика 
чрез онлайн 
събитие. 
Продължителност 
на проекта от м. 

юли 2020 г. до м. 

януари 2021 г. 
9 ДКТ „Васил Друмев“ „Въведение в 

тяхната картина“ 

от Маргарит 
Минков – 

спектакъл 
насочен към 

жителите и 
гостите на град 
Шумен, към 

публика търсеща 
и проявяваща 
интерес към 

провокативен, 
съвременен 
театър. 

7 000 Обогатяване 
репертоара на 
шуменския театър. 
Продължителност 
на проекта от м. 

януари  до м. 

декември 2020 г. 

10 Борислав Жеков 
Банев 

„Нов живот за 
старите тъкани“ – 

възстановяване 
на елементи от 
танцовия 

500 Създадено 
фолклорно ателие. 
Чрез 
възстановяването 
на танцовия 
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реквизит на НЧ 

„Асен Златаров 
1872“ 

реквизит се 
инвестира в 
съхраняването на 
танцовите 
традиции. 
Продължителност 
на проекта от м. 

ноември 2020 г. до 
м. януари 2021 г. 

11 Валери Великов 
Желязков 

„Ситуации“ –  

изложба на 
скулптури от 
бронз 

1 000 Дейностите по 
проекта ще бъдат 
финализирани до м. 

юни 2021 г. 
12 ХГ „Елена 

Карамихайлова“ 

„Имена в 
българското 
изкуство от 
Шумен“ – 

издаване на 
книга, в която ще 
бъдат 
представени 
автори родени, 
живели или 
творили в град 
Шумен. 

5 000 Дейностите по 
проекта ще бъдат 
финализирани до м. 

април 2021 г. 

13 Ростислав Росенов 
Борисов 

„Фолклорна 
семейна 
работилница“ – 

фолклорни 
инициативи, с 
образователен и 
познавателен 
характер.  

500 Обогатени 
познания в 
областта на 
танцовото дело на 
деца и възрастни, 
семейства, 
участници в ДТС 

„Пламъче“ и ТК 

„Шумналии“ 

Продължителност 
на проекта от м. 

ноември до м. 

декември 2020 г. 
14 Кънчо Иванов 

Тодоров 
Книга за 
народния певец 
Атанас 
Панайотов 

1 000 Дейностите по 
проекта ще бъдат 
финализирани до м. 

март 2021 г. 
15 ФТА „Детелина“ „Шуменско 

родолюбие“ – 

танцов спектакъл 

1 600 

нереализиран 
възстановени 

Поради 
извънредната 
обстановка 
свързана с Ковид 
19, проектът не е 
реализиран 
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16 СФТА „Гайтани“ Изработване на 
северняшки 
детски народни 
костюми за ДТА 

„Пъргавелче“ към 

СФТА „Гайтани“ 

1 000 Продължителност 
на проекта от м. 

юли  до м. 

октомври 2020 г. 

17 СНЦ хор „Проф. 

Венета Вичева“ 

Коледен шоу-
спектакъл 

1 200 

нереализиран 
възстановени 

Поради 
извънредната 
обстановка 
свързана с Ковид 
19, проектът не е 
реализиран 

18 Дом за стари хора 
„Д-р Стефан 
Смядовски“ – гр. 

Шумен 

„Новият наш Дом 

– Честване 84 

години Дом за 
стари хора „Д-р 
Стефан 
Смядовски“ – 

град Шумен“ 

870 Продължителност 
на проекта от м. 

юли  до м. 

декември 2020 г. 

19 НЧ „Просвета-1926“, 

кв. Макак 
„Юнаци – 

Коледари“ – 

пресъздаване на 
обичая 
Коледуване 

900 

 

Продължителност 
на проекта от м. 

юли  до м. 

декември 2020 г. 

20 НЧ „Развитие-1897“, 

с. Дибич 
„Лудоселци с 
нова премяна – 

България ще 
прославя“ – 

обогатяване 
реквизита на ТС 

„Лудослеци“ 

900 Чрез реализирането 
на проекта е 
постигната 
еднаквост във 
визията на ТС 

„Лудоселци“, което 
от своя страна ще 
допринесе за 
завършеност на 
културния продукт, 
който се представя 
пред публиката. 
Продължителност 
на проекта от м. 

юли  до м. ноември 
2020 г. 
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21 Николай Гундеров „Дневникът на 
карантинирания“ 

– авторски филм 

по сатирични 
произведения на 
Николай 
Гундеров 

1 500 Проектът има 
капацитета да 
намери свое 
художествено 
продължение и в 
следващи части  с 
подобно тематично 
съдържание или 
като продължение 
на същото 
произведение, тъй 
като не е ограничен 
от времеви или 
творчески лимити. 
Продължителност 
на проекта от м. 

август до м. 

декември 2020 г. 
 

 

22 Виктория Димитрова 
Ковчазова 

„Що е то? Сто“ – 

издаване на 
детска книга с 
гатанки 

400 Продължителност 
на проекта от м. 

юли  2020 г.до м. 

януари 2021 г. 
23 Полина Йосифова 

Караджова 
„Детството е 
приказка без 
край“ – изложба с 
приказни герои 

400 Продължителност 
на проекта от м. 

юли 2020 г.  до м. 

януари 2021 г. 
24 АНПТ „Шумен“ Танцово-визуален 

спектакъл „По 
земята българска“ 

– компютърна 
анимация в 
синхрон с живо 
изпълнение 

4 000 Дейностите по 
проекта ще бъдат 
финализирани до м. 

май 2021 г. 

25 ОП „Общински 
Медиен Център“ 

От първо лице. 
Петдесет години 
Българска 
филология. 
Киноразкази на 
бивши и 
настоящи 
преподаватели за 
живота на КБЕ – 

ШУ „Епископ 
Константин 
Преславски“ 

1 500 Дейностите по 
проекта ще бъдат 
финализирани до м. 

март 2021 г. 

26 Теменуга Христова 
Христова 

Самостоятелна 
изложба живопис 
„Ловци на луни“ 

800 Създадени 
живописни творби 
за самостоятелна 
изложба.  
Дейностите по 
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проекта ще бъдат 
финализирани до м. 

март 2021 г. 
27 НЧ „Просвета-1908“, 

с. Мадара 
„Посланието на 
трите нимфи от 
светилището в 
Мадара“- 

заснемане на 
клип / слайдшоу 

1 200 Продължителност 
на проекта от м. 

юли  до м. 

декември 2020 г. 

28 СНЦ Скаутски клуб 
„Мадарски конник“ 

Искрици от 
жаравата – 

рецептите и 
игрите на нашите 
баби и дядовци – 

издаване на 
сборник 

1 000 

отказ за сключване на 
договор 

 

29 Владимир Атанасов 
Иванов 

Създаване на 
мултимедийна 
платформа в 
Интернет за 
автентичен 
певчески фолклор 
от община 
Шумен и региона 

1 000 Дейностите по 
проекта ще бъдат 
финализирани до м. 

май 2021 г. 

   ОБЩО: 40 370 
   ОБЩО ЗА 

ДВЕТЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ: 

60 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЙДЕН КОСЕВ 

Председател на УС на Общински фонд „Култура“ 

 

 

Съгласувал: 

Десислава Петрова 

Директор на дирекция БФЧР 
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Елена Димчева 
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