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                            Приложение 1 
 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА“  
ПРЕЗ 2021 ГОДИНА 

 
През 2021 година Общински фонд „Култура” продължи да следва приоритета, заложен в 

основната цел на дейността си - подпомагане развитието на шуменската култура, което се 
изразява във финансова подкрепа на творчески проекти. 

Създаден с Решение №100 по протокол №8 от 24.03.2000 г. на Общински съвет – Шумен, 
фондът затвърди своята публичност и стабилно присъствие в общественото пространство. 
 Ръководен орган на Общински фонд „Култура“ е Управителен съвет (УС), чийто 
председател е зам.-кмета, ръководещ ресор „Култура“ плюс десет члена избрани след тайно 
гласуване от ПК по ККИНТИПВ. УС е приет с решение №277 по протокол №16 от 30.11.2020 г. 
на Общински съвет – Шумен. 
 В началото на всяка година УС формулира приоритетни направления за кандидатстване с 
проекти. През 2021 година се проведе една сесия в две направления: 

1.  „Детско и младежко творчество“; 
2. „Творчески Шумен – 2021“.  

В сесията за кандидатстване с проекти възможност на участие с равни права имат 
отделни творци, частни, общински и държавни културни организации.  При оценяването  на 
проектите УС се ръководи от вече утвърдените  критерии – художествена стойност и научна 
значимост, необходимост, устойчивост, управление на проекта и бюджет. 

Общински фонд „Култура” и през 2021 година затвърди 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 подрастващите млади хора 
да творят. 

През отчетния период доказателство за стабилното присъствие на Фонда е 
изключителния интерес към дейността му. За двете направления са постъпили 46 проекта с 
общо искана от Общински фонд „Култура“ сума 108 256.90 лв. От общата сума за 2021 г. по 
Бюджета на Общински фонд „Култура“ – 55 000 лв. са разходвани 54 870 лв. за 43 одобрени 
проекта. 

 
 
 

Информация на подкрепените проекти от сесията на Общински фонд 
„Култура“ през 2021 година: 

 
 
Направление „Детско и младежко творчество“ – постъпили 21 проекта, одобрени 18 проекта 
 
№        Кандидат      Име на проекта Отпусната  

Сума / лв. 
Постигнати 
резултати 

1 НЧ „Напредък-1869“ 
гр. Шумен 

„Детски ателиета за 
изкуство“  

700 Създадените 
ателиета са 
предизвикали 
интереса на младите 
хора към музиката, 
традициите, 
танците и 
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изобразителното 
изкуство. Проектът 
ще продължи чрез 
включването на 
участниците в 
постоянните форми 
на занимания към 
читалището. 

2 ДГ „Смехорани“  
гр. Шумен 

„Пътешествай, знай и 
родния край опознай“ 

800 Реализираните 
мероприятия са 
провокирали 
интереса на децата 
към родния край и 
чувството за 
принадлежност към 
всичко родно. 
Закупените 
дидактични 
материали и 
пособия ще намерят 
място и в бъдещи 
мероприятия на 
детската градина. 

3 СНЦ „Мисия култура“ „Клиника за книги“ 1 000  Проектът е 
провокирал 
участниците да 
обърнат фокуса 
назад от интернет 
към книжните 
носители на 
информация, да 
комуникират в екип 
и да проявят 
въображение при 
творчески дейности.  

4 Димитрина Узунова „Пеперуда лятала“ 1 000 Осъществени са 
образователни и 
фолклорни 
инициативи. 
Проектът е включил 
достъпни 
презентации за 
запознаване с 
обичая „Пеперуда“, 
илюстровани 
образователни 
материали за 
запознаване с 
народната носия, 
взаимодействие с 
родителите за 
изработване на част 
от реквизита. 

5 НЧ „Развитие – 1895“ „С обичаите на баба от 800 Пресъздадени са 
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с. Салманово Гергьовден до 
Андреевден“ 

обичаи на: 
Гергьовден, 
Лазаровден, 
Еньовден, Ден на 
динята, „Шумла 
2021 г.“ Закупени са 
ризи с българска 
бродерия и 
музикални 
инструменти.  

6 Научно – 
образователен център 
„СТЕАМ“ 

V Национален конкурс „ 
Красива природа, 
красива наука“ Лято 
2021 г. 

800 Проектът на 
практика е 
приложил, 
представил и 
популяризирал 
STEAM обучението 
сред ученици, 
родители, учителска 
колегия, бизнеса и 
обществеността 
като обучение, 
допринасящо за 
развитие на 
ключови умения у 
подрастващи, 
нужни за тяхното 
реализиране през 
21-вия век  - 
критично мислене и 
креативност. 

7 ДГ „Чучулига“           
гр. Шумен 

„Нашите традиции – 
наши корени“ 

800 Пресъздадени са 
празниците на: 
Еньов ден, Денят на 
християнското 
семейство и 
Коледуване. 
Закупени са 
народни носии и 
декор.  

8 ДГ „Дружба“  
гр. Шумен 

„Карнавал на 
приказките и 
приказните герои 
„Доброто побеждава – 
доброто възпитава“ 

800 Обогатен фонд от 
художествена 
литература. Деца, 
родители и учители 
в ролята на актьори 
и танцьори са 
показали своите 
творчески 
способности. 
Проведен месец 
ноември 2021 г. 
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9 ДГ „Конче 
вихрогонче“ гр. Шумен 

„Моят роден край“ 800 Децата са усвоили 
знания за родното 
си място и 
историята на 
родния край, 
неговите 
забележителности и 
известни личности. 
Посетили са музеи, 
исторически и 
културни 
забележителности в 
град Шумен и 
околностите.  

10 ДГ „Златна рибка“  
гр. Шумен 

„Българската шевица“ 800 Детската градина е 
обогатила своята 
материална база с 
20 броя рокли за 
момичета – с 
българска шевица и 
20 броя ризи за 
момчета. В двора е 
обособена билкова 
градина, в която 
децата сами си 
засаждат билките и 
се грижат за тях.  

11 ДГ „Пчелица“  
гр. Шумен 

„Музей Пчелица“ 800 Открит е Музей 
„Пчелица“, като 
предизвикателство 
за иновативност в 
образователната 
работа с децата в 
детската градина. 
Създаден е макетен 
пчелен кошер 
пресъздаващ по 
достъпен за децата 
начин живота на 
пчелното 
семейство.  

12 Ростислав Р. Борисов „Празниците в народния 
календар“ – фолклорна 
поредица 

  1 000 Създаден е 
културен продукт, 
който по 
иновативен начин, 
чрез дигитални 
платформи, 
интерактивни дъски 
и мобилни 
устройства, е 
представен пред 
учебни заведения. 
Демонстрирани са 
атрактивни 
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моменти от 
празнично-
обредния календар 
на българина, 
сценично 
разработени и 
заснети с 
професионална 
апаратура и 
сглобени като 
отделни епизоди. 

13 ДГ „Брезичка“ гр. 
Шумен 

„Детска етнографска 
работилница на 
открито“ 

800 Обособено е 
постоянно място в 
двора на детската 
градина, което ще 
се използва активно 
и рационално във 
всеки сезон, който 
позволява работа на 
открито. 

14 НЧ „Тодор Петков 
1963“  
гр. Шумен 

„Работилница за деца 
„Сръчни малчугани“ 

650  Реализирани 
мероприятия, които 
са дали възможност 
на подрастващите 
да се срещат, да 
обменят 
информация, идеи и 
да общуват 
помежду си. 

15 Албена П. Рахнева „На сцената на 
красотата – 10 цветни 
приказки за танца“ – 
музикално-танцов 
спектакъл, посветен на 
25 г. от създаването на 
Танцова школа 
„Фаворит“ 

1 000 Дейностите по 
проекта ще бъдат 
финализирани до м. 
май 2022 г. 

16 Средно училище „Сава 
Доброплодни“ гр. 
Шумен 

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

2 000 Дейностите по 
проекта ще бъдат 
финализирани до м. 
юни 2022 г. 

17 Клуб „Български език 
и творчество“ 
 към НЧ „Добри 
Войников-1856“ 
гр. Шумен 

„Издаване на книга 
„Детско онлайн 
творчество“ 

1 500 Издадена е книгата 
„Детско онлайн 
творчество“ 

18 Средношколско 
общежитие №2 

„Мисли! Твори! 
Спортувай! Създавай! 
Вдъхновявай!“ 

800 Всички участници 
са развили и 
усъвършенствали 
интелектуалните и 
творческите си 
умения.  

   ОБЩО: 16 850 
 



 6

 
 

Направление „Творчески Шумен – 2021“ – постъпили 25 проекта, одобрени 25 проекта 
 
№       Кандидат  Име на проекта Отпусната   

Сума/ лв. 
Постигнати 
резултати 

1 Иван Ст. Иванов „Изложба по време на 
пандемия“ 

1 000 Представена 
фотоизложба с фотоси 
запечатали емоциите 
на пациенти, лекари и 
персонал от 
шуменската болница 
през месец ноември 
2021 г. в РБ „Стилиян 
Чилингиров“  

2 Антонин Г. Дончев „Избрани стихотворения“ 1 200 
      
 

Издаден сборник 
„Избрани 
стихотворения“ 

3 Красимир Б. Арсов „Приказни видения-
метаморфози“ 

1 000 Представена изложба 
вернисаж в 
изложбената зала на 
РБ „Стилиян 
Чилингиров“ през 
месец ноември 2021 г. 

4 Атанас Д. Атанасов   „Сакрални пространства“ 1 000 Представена изложба 
живопис в 
изложбената зала на 
РБ „Стилиян 
Чилингиров“ през 
месец януари 2022 г. 

5 Регионална 
библиотека „Стилиян 
Чилингиров“ 

Документален филм „100 
години Регионална 
библиотека „Стилиян 
Чилингиров“ 

3 000 Създаден 
фотодокументален 
филм, посветен на 
100-годишнината на 
РБ „Стилиян 
Чилингиров“ 

6 Емилия Х. Балева Самостоятелна изложба – 
„Апетит“ 

1 000 Създадени 34 
живописни, графични 
и пластични творби. 
Представени месец 
септември 2021 г. в 
„Ганушевата къща“. 

7 Мариана К. Петкова „Сезони“ 600 
 

Издадена поетична 
книга „Сезони“. 

8 Пламен В. Петков „40 години творчество – 
изложба и каталог“ 

1 000 Представена изложба 
от 40 нови творби и 
каталог посветена на 
40 години творческа 
дейност. Експонирана 
в ХГ „Елена 
Карамихайлова“ през 
месец октомври 2021 
г. 
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9 Апостол Фанев „Дигитализация на 
кинофилми и събитийни 
записи на киноклуб 
„Мадарски конник“ 

1 500 Дигитализиран е част 
от архива на киноклуб 
„Мадарски конник“.  

10 НЧ „Стилиян 
Чилингиров-1963“ 
гр. Шумен 

„Концерт на ГДО 
„Михаил Биков“ за Деня 
на музиката. Изработване 
на връхно облекло с 
представителни цели и 
закупуване на обувки“ 

4 000 Реализиран концерт 
на ГДО „Михаил 
Биков“  представен 
пред широка публика 
на 01.10.2021 г. 

11 Александър В. 
Александров 

Изложба живопис: 
„Автобиографично-
Ретроспектива“ 

1 300 Представена изложба 
живопис в ХГ „Елена 
Карамихайлова“ през 
месец октомври 2021 
г. 

12 НЧ „Просвета-1908“ 
с. Мадара 

„Коледари с нова 
премяна“ 

1 000 Обогатен е 
читалищния реквизит 
на НЧ „Просвета-
1908“ с. Мадара 

13 Мария Касчиева „БИОлогично“ – 
фотографска изложба 

420  Представена 
фотографска изложба 
в ХГ „Елена 
Карамихайлова“ през 
месец декември 2021 
г. Експозицията е 
вдъхновена от 
научната работа на 
авторката по проект, 
свързан с 
осъществяване на 
възстановителни 
дейности в 
природното 
местообитание 
„Понто-сарматски 
степи“, което се 
намира в района на 
северното 
Черноморие.  
 

14 “НЧ „Просвета-1926“ 
кв. Макак, гр. Шумен 

„Самодеецът – на път към 
сцената“ 

1 300 Обогатен е 
читалищния реквизит 
на НЧ „Просвета-
1926“ кв. Макак, гр. 
Шумен 

15 Мартин Н. Маринов Издаване на книга 
„Завинаги“ 

1 500 Издадена е книгата 
„Завинаги“  
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16 НЧ „Добри 
Люцканов-1912“ с. 
Васил Друмев, 
община Шумен 

Четвърти кулинарен 
фестивал „Забравени 
традиции – обредни 
трапези 2021“ 

1 000 Участниците са 
популяризирали 
традиционни ястия, 
характерни за техните 
населени места. 
Обменен е опит 
между читалищата, 
които участват за 
първи път.  

17 Росица Ангелова – 
Георгиева 

„Шуменци на учение в 
Цариград“ 

1 000 Издадена книга 
„Шуменци, 
възпитаници на 
цариградски 
училища“ 

18 ЦСРИ за лица със 
зрителни увреждания 

„Творчество между 
пътешествието и 
изолацията“ 

1 600 Изработени изделия 
от хора със зрителни 
увреждания, които са 
били представени на 
пътуваща изложба и 
базар. 

19 Галена Върбева „Големите и малките 
реки“ 

400 
 

Дейностите по 
проекта ще бъдат 
финализирани до 
месец май 2022 г. 

20 НЧ „Асен Златаров-
1872“  кв. Дивдядово, 
гр. Шумен 

„На учителя с любов“ 1 000 Засвидетелствана е 
почит към хореографа 
Людмил Чалъков, 
създателя на 
танцовото дело в НЧ 
„Асен Златаров-1872“. 
Реализирани 
инициативи под 
надслов „На учителя с 
любов“. 

21 Сдружение „Нова 
българска драма“ 

Първо издание на книгата 
„Бъдеще време в 
миналото“ от Наталия 
Бардская“ 

1 200 Издадена книга 
„Бъдеще време в 
миналото“ от Наталия 
Бардская 
 

22 Славил Димитров Оратория „Създатели на 
българската държава“ 

4 000 Дейностите по 
проекта ще бъдат 
финализирани до 
месец юни 2022 г. 

23 СНЦ „Алтернативи, 
доброволчество, 
развитие“ (АлДоРа) 

„Издаване на рекламно-
информационен пакет 
„Европейското 
наследство на Шумен“ 

3 000 Събрани и 
класифицирани 
материали. Събран 
снимков материал. 
Издадени 2 рекламно-
информационни 
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брошури. 
24 СНЦ „Смесен хор 

„Проф. Венета 
Вичева“ 

„Заключителен концерт – 
творчески сезон 20/21 и 
ушиване на сценични 
костюми“ 

3 000 Реализиран концерт, 
който разнообрази и 
обогати репертоара на 
СНЦ „Проф. Вената 
Вичева“. С ушиването 
на сценични костюми 
на мъжката част от 
хора е създадена по-
добра обща визия на 
сцената. 

25 Стефка Будакова „Фолклорни майстори от 
Шумен и Шуменско: 
Недялко Цонев“ 

1 000 Издадена книга 
„Фолклорни майстори 
от Шумен и 
Шуменско: Недялко 
Цонев“   

   ОБЩО: 38 020 
                 ОБЩО ЗА ДВЕТЕ  НАПРАВЛЕНИЯ          54 870 
 
 
 
 


