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                            Приложение 1 
 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА“  
ПРЕЗ 2018 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 2018 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 2018 година се проведе една сесия в три направления: 

1. „Карнавално дефиле“; 
2. „Детски и младежки културни дейности“; 
3. „Творчески Шумен - 2018“.  
В сесията за кандидатстване с проекти възможност на участие с равни права имат 

отделни творци, частни, общински и държавни културни организации.  През 2018 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 2018 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 64 проекта с 
общо искана от Общински фонд „Култура“ сума 96 889 лв. От тях одобрени - 57, отпусната сума 
- 54 250 лв. в т.ч. 50 000 лв. от общинския бюджет, нереализирани - 3 /средствата са 
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възстановени - 2480 лв./, от които 1 от тях е с отказ за сключване на договор в размер на 800 лв. 
/средствата са прибавени към бюджета в Направление №3/.   

Преходния остатък за 2019 г. се формира както следва: 750 лв. остатък от бюджета на 
фонда, плюс сумата от нереализираните проекти и частично реализираните в размер на 3 948 лв. 
Сборът от тях  е в размер на 4 698 лв. 

   
Информация на подкрепените проекти от сесията на Общински фонд 

„Култура“ през 2018 година: 
 
 

1. Направления „Карнавално дефиле“ и „Детски и младежки културни дейности“  - 
постъпили 34 проекта, одобрени 34 

 
 
№ Кандидат Име на проекта Отпуснати  

сума/лв. 
1 НЧ „Напредък-1869“ - гр. Шумен „Ах морето…“ - карнавално дефиле 500 
2 СНЦ „Кан Крум“ - гр. Шумен „Поклон пред Умай - прабългарската 

богиня на плодородието“ 
700 

3 НЧ „Пробуда-27.XII.1927“ - с. 
Вехтово 

„Плодчетата победиха“ - карнавално 
дефиле 

400 

4 НЧ „просвета-1880“ - с. Ивански 
и НЧ „Пробуда-1927“ - с. Радко 

Димитриево 

„На луната за парцели, защото тука 
всичко са ни взели“ - карнавално 
дефиле 

360 

5 НЧ „Земеделец-1900“ - с. Велино „Вино производство в домашни 
условия“ - карнавално дефиле 

480 
нереализиран 
възстановени 

6 СУ „Трайко Симеонов“ - гр. 
Шумен 

„Фолклорът - мост между вчера, днес 
и утре“ - карнавално дефиле 

900 

7 Агенция за таланти и модели 
„Фаворит“ 

„Карнавална фиеста - Вива ла 
карнавалъ“ - семейно карнавално 
дефиле 

650 

8 НЧ „Тодор Петков-1963“ - гр. 
Шумен 

Карнавална картина „Балканите 
заедно“ - карнавално дефиле 

2 000 

9 НЧ „Развитие-1897“ - с. Дибич „Ловец и рибар съм, на масата цар 
съм“ - карнавално дефиле 

750 

10 НЧ „Просвета-1908“ - с. Мадара „Карнавална веселба с приказни 
герои“ - карнавално дефиле  

320 

11 НЧ „Напредък-1920“ - с. Царев 
брод и НЧ „Просвета-1926“ – кв. 

Макак 

„Подправките на баба произведени в 
Китай“ - карнавално дефиле 

800 

12 ДГ „Буратино“ - гр. Шумен „Парад на плодовете“ - карнавално 
дефиле 

600 

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

Участие в „Карнавала на 
плодородието - 2018 г.“, „С хоро на 
гроздобер“ - карнавално дефиле 

600 

14 НЧ „Боян Пенев-1949“ - гр. 
Шумен 

„Фолклор и класика - неочаквано 
добра комбинация“ - карнавално 
дефиле 

600 

15 НЧ „Просвета-1925“ - с. Илия 
Блъсково 

„Приказландия“ - карнавално дефиле 360 

16 ДГ „Звънче“ - гр. Шумен „Чудо ряпа“ - карнавално дефиле 600 
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17 НЧ „Изгрев-1929“ - с. Ветрище „Плодородието на Ветрище“ - 
карнавално дефиле 

360 

18 НЧ „Надежда-1927“ - с. 
Белокопитово 

„Бабината питка“ - карнавално дефиле 300 

19 УН „Латинка“ при ДГ „Латинка“ 
- гр. Шумен 

„Пробуждането на природата“ - 
карнавално дефиле 

800 

20 НЧ „св. Св. Кирил и Методий-
1928“ - с. Лозево 

„Баби присмехулки“ - карнавално 
дефиле 

100 

21 НЧ „Отец Паисий-1929“ - кв. 
Мътница 

„Вижте ми шапката“ - карнавално 
дефиле 

550 

22 Милена Чернева Петкова „Руски табор се вие - насладете му се и 
вие“ - карнавално дефиле 

500 

23 НЧ „Добри Люцканов-1912“ - с. 
Васил Друмев 

„Василдрумевска палмомаслена 
кашкавалосиренада“ - карнавално 
дефиле 

750 

24 ДГ „Изворче“ - гр. Шумен „Децата на слънцето“ - карнавално 
дефиле 

600 

25 СО „Младост“ - гр. Шумен „Хан Тервел - велик български 
владетел“ - културно-исторически 
посещения и беседи 

500 

26 ДГ „Смехорани“ - гр. Шумен „55 години в Шумен, Смехорани 
празнуват, щастливи пеят и танцуват“ 
- юбилеен концерт-спектакъл 

1 000 

27 ДГ „Дружба“ - гр. Шумен Карнавал на приказките и приказните 
герои. „Доброто побеждава, доброто 
възпитава“ - концерт-спектакъл /2 
издание/ 

900 

28 НЧ „Пробуда-1958“ - с. Мадара „Докосване до свещената Мадара“ - 
културно-исторически посещения и 
беседи 

700 

29 ДГ „Конче Вихрогонче“ „ Заедно можем повече“ - възпитание 
на ценности и изграждане на умения в 
различни занаяти 

800 

30 НЧ „Земеделец-1903“ - с. 
Панайот Волов 

„Животът на стародавните тъкани през 
погледа на младите хора“ - обучителни 
срещи с исторически беседи и 
запазване на традициите 

800 
отказ за 

сключване на 
договор 

31 НЧ „Асен Златаров-1872“ - кв. 
Дивдядово 

„На извора хоро се вие“ - четвърто 
издание - концерт с конкурсен 
характер 

1 500 

32 ДГ „Щурче“ - гр. Шумен Мултимедиен коледен спектакъл 
„какво си мисли снежния човек“ - по 
най-хубавите детски зимни и коледни 
стихове 

800 

33 НЧ „Уилям Сароян-2016“ - гр. 
Шумен 

„Приказният свят в арменската 
литература“ - концерт 

600 

34 СУ „Сава Доброплодни“ - гр. 
Шумен 

„Цветно ателие“ - ателие в 
централната градска част през дните 
на карнавала 

250 

  ОБЩО: 21 630 
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2. Направление „Творчески Шумен - 2018“ - постъпили 30 проекта, одобрени 23   
  

 
№ Кандидат Име на проекта Отпуснати 

сума/лв. 
1 Антоний Василев Джамбазов Автобиографична изложба - юбилейна 900 
2 Дончо Делчев Иванов Юбилейна изложба „Живопис“ 800 
3 Фолклорна група „От извора“ 

към клуб №9 на пенсионера 
Изработване на народни носии - 
участие в концерти и прегледи 

1 150 

4 НЧ „Боян Пенев-1949“ - гр. 
Шумен 

„Приказна Коледа“ - балетен концерт 1 200 

5 Диан Росенов Димов III - самостоятелна изложба скулптура 2 700 
6 НЧ „Стилиян Чилингиров1963“ - 

гр. Шумен 
Концерт на ГДО „Михаил Биков“ с 
филмова музика и ушиване на 
сценични костюми 

2000 
усвоени 532 
възстановени 

1 468 
7 Красимир Боянов Арсов „Приказни видения“ - изложба  900 
8 СНЦ „Сияйна Зора“ - гр. Шумен XI Национален конкурс за хора с 

ментални увреждания „Неоткрити, 
красиви надежди“ 

2 500 

9 Пламен Василев Петков „Плодородие 2018“ - изложба 1 000 
10 СУ „Йоан Екзарх Български“ - 

гр. Шумен 
Научно изследване на тема „За нашия 
дом“, относно историята на 
настоящата сграда на СУ „Йоан 
Екзарх Български“ - гр. Шумен, от 
периода на нейното създаване през 
1912 г. до 1944 г., включващо и 
предисловие  

1 500 

11 Светозар Йорданов Чилингиров „50“ - подготвяне и реализиране на 
изложба - живопис 

900 

12 СО № 2 - гр. Шумен Есе на тема „Какво бих направил, за да 
стане Земята по-добро място за 
живеене?“ с конкурсен характер 

500 

13 Радослав Йосифов Ценов „Брегове“ - изложба 1 000 
14 АНПТ „Шумен“ Изработване на костюми за 

постановката „Логодажкото“ 
3 000 

15 Ивайло Иванов Сакелариев SHE - изложба актова фотография 2 300 
16 Валерий Великов Желязков Цветен каталог - „Образи и 

абстракции“ 
480 

17 НЧ „Добри Люцканов-1912“ - с. 
Васил Друмев 

100 години от рождението на учителя 
Добри Люцканов – отбелязване на 
годишнината с различни инициативи 

900 

18 ЦПЛР - ОДК - гр. Шумен Създаване на нова вокално-
инструментална творба по случай 25-
то юбилейно издание на Детско-
юношеските хорови празници 

2 000 
нереализиран 
възстановени 

19 Катедра „Визуални изкуства, 
Теория и методика“, 

Педагогически факултет, ШУ 
„Епископ Константин 

„Код визуално“ - изложба  2 000 
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Преславски“ 
20 ДГ „Пчелица“ - гр. Шумен „Пет години творчество Пчелица“ - 

концерт-спектакъл  
800 

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

„Вечерник в Дивдядово“ - концерт 1 100 

22 РИМ - гр. Шумен Юбилеен сборник „Музикално 
творчество на Добри Войников“ - 
фототипно издание 

790 

23 НЧ „Добри Войников-1856“ - гр. 
Шумен 

120 години смесен хор „Родни звуци“ 2 200 

  ОБЩО: 32 620 
  ОБЩО ЗА ТРИТЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 
54 250 

 
 
 
 
 
НАЙДЕН КОСЕВ 
Председател на УС на Общински фонд „Култура“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


