ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА” СЛИВЕН

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
2017 година
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УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА”

Председател:
Соня Келеведжиева- общински съветник, председател на ПК по „Образование,
наука, култура и вероизповедания”
Членове:
Пепа Димитрова- Чиликова- заместник-кмет „Хуманитарни дейности”
Проф. Йордан Калайков- писател, художник, преподавател в НСА
Галина Вучкова- общински съветник
Александър Дойчинов- художник
Даниела Дякова- оперна певица
Ивайло Гандев- актьор
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Приоритети и осъществени дейности през 2017 година:
Общински
фонд
„Култура”
подкрепя
създаването,
развитието
и
разпространението на българските култура и изкуство, свързани със Сливен и
сливенския край. Право на кандидатстване имат физически лица, неформални групи,
сдружения с нестопанска цел, културни институции от страната и чужбина. Сесиите на
Фонда се основават на конкурсен принцип. Конкурсната процедура се открива с
публикуване на съобщение в сайтовете на Община Сливен, Общински съвет Сливен и
местните електронни медии.
На сесиите през 2017 година постъпиха художествени произведения,
изследователски трудове, фестивали, проекти в областта на изобразителното изкуство.
Бяха одобрени и подпомогнати следните проекти:
 Издаване на книгата „Критически страници”, с автор Деньо Денев.
Вносител- Деньо Денев;
 Издаване на „Опит за история на град Сливен” на Симеон Табаков,
Том 3. Вносители- Сдружение „Войводите на Сливен” с председател
Николай Бъчваров;
 Изграждане на изложба с обществена значимост „Ичера- минало и
настояще”, Вносители- НЧ „Зора 1872”, с. Ичера, със секретар Цветка
Караманова;
 Издаване на каталог на фонд „Живопис”, притежание на ХГ „Димитър
Добрович”- Сливен. Вносители ХГ „Д. Добрович”- Сливен;
 Издаване на книга „Летопис на Беленската котловина- Сливенско”,
автор Стефан Джагаров. Вносител на проекта: Стефан Джагаров;
 Реализация на кураторски проект „Фрагменти II ”, бенефициент на
проекта Благовеста Желязкова;
 Издаване на каталог по повод „120 години от рождението на
художника Добри Добрев”. Вносител на проекта Иванка ДобреваДрагостинова;
 Пети международен фестивал на изкуствата „Магията на вятъра”
2018. Вносител: ДКТ- Сливен с директор Ефимия Павлова.

СЕСИИ НА ФОНДА ЗА 2017 ГОДИНА
През 2017 година Управителният съвет на общински фонд „Култура” обяви и
резлизира две конкурсни сесии и проведе четири редовни заседания. В рамките на
двете сесии за финансова подкрепа кандидатстваха общо петнайсет проекта. Одобрени
бяха осем, на стойност 21200лв. Отхвърлени бяха два и отложени /с право на повторно
кандидатстване/- пет проекта. По-голямата част от проектите са в областта на
книгоиздаването и художественото изкуство. Във втората сесия беше подкрепен и
фестивал на Държавен куклен театър- Сливен.
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ОТЧЕТ ПО ДЕЙНОСТИТЕ НА СЕСИИТЕ:
Пролетна сесия на Общински фонд
„Култура”
9- кандидатствали проекта
5- одобрени
2- отложени
2- отхвърлени

Списък на одобрените проекти:
-

Издаване на книгата „Критически страници”, с автор Деньо Денев.
Вносител- Деньо Денев. Отпусната сума 1600 лв. ;
Издаване на „Опит за история на град Сливен” на Симеон Табаков, Том 3.
Вносители- Сдружение „Войводите на Сливен” с председател Николай
Бъчваров. Отпусната сума 2500лв. ;
Изграждане на изложба с обществена значимост „Ичера- минало и
настояще”, Вносители- НЧ „Зора 1872”, с. Ичера, със секретар Цветка
Караманова. Отпусната сума 2200лв.;
Издаване на каталог на фонд „Живопис”, притежание на ХГ „Димитър
Добрович”- Сливен. Вносители ХГ „Д. Добрович”- Сливен; Отпусната
сума 3000лв;
Издаване на книга „Летопис на Беленската котловина- Сливенско”, автор
Стефан Джагаров. Вносител на проекта: Стефан Джагаров. Отпусната
сума 2000лв.

Списък на отложените проекти:
-

Издаване на книга „Възраждането. За Сливенския XVIII и XIX
век” с текстове/ анотации на български и английски език.
Вносители РИМ Сливен;
Издаване на сборник „Сливенци, старите родове. Том 2”.
Вносители Сдружение „Мати Болгария”

Списък на отхвърлените проекти:
-

Издаване на литературен сборник „Сълза и вино”, с автор Дора
Чолакова-Илиева. Вносител на проекта Дора Чолакова-Илиева
Курс по творческо писане. Вносители на проекта Профилирана
хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов” с директор Ж. Радев
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Есенна сесия на Общински фонд
„Култура”
6 - кандидатствали
3 - одобрени
3 - отложени
Списък на одобрените проекти:
-

Реализация на кураторски проект „Фрагменти II ”, бенефициент на
проекта Благовеста Желязкова. Отпусната сума 3000лв.;
Издаване на каталог по повод „120 години от рождението на художника
Добри Добрев”. Вносител на проекта Иванка Добрева- Драгостинова.
Отпусната сума 4900лв.;
Пети международен фестивал на изкуствата „Магията на вятъра” 2018.
Вносител: ДКТ- Сливен с директор Ефимия Павлова. Отпусната сума
2000лв.

Списък на отложените проекти:
- „Алманах на сливенските художници”. Вносител: Организация ДЗЗД
„Младежки клуб заедно”, управител Антон Иванов.
- „Дни на отворените ателиета”. Вносители: Дружеството на художницитеСливен
- Издаване на сборник „Сливенци, старите родове. Том 2”. Вносител:
Сдружение „Мати Болгария”

СРЕДСТВА НА ФОНДА ЗА 2017 ГОДИНА
Финансирането на Общински фонд „Култура” става със:
 Средства, заделени от бюджета на Община Сливен, дейност „Други дейности по
културата”- конкретният размер се определя с приемането на бюджета;
 отчисления в размер на 10% от средствата по Решение № 254/1997 год. на ОбС/
Приложение № 9 на бюджета на Общината/
 дарения, спонсорства, лихви по сметки, програми и проекти.
*Остатъкът от средствата на Фонда за годината е преходен и се използва през
следващата година;
 преходен остатък от предходната календарна година

Преходен Средства от
остатък
общинския
от 2016г. бюджет

Приложение
№9

Общ бюджет на
Фонда за 2017г.

Преходен
остатък за
2018г.

27426лв.

14381лв.
Заложени, но

61807лв.

19963лв.

20000лв.
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Забележка
Пролетна
сесия
Изплатена
със

Есенна
сесия
Не е
изплатена.

не са
използвани

средства от
общинския
бюджет.
Обща
стойност
11300лв.

Има 3
одобрени
проекта на
стойност
9900лв.

НАБЛЮДАВАНИ СЛАБОСТИ:




неточно попълнени формуляри;
липса на цялостна и завършена визия на проектите;
непълни разбивки на финансовите пера.

ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ НА УС на Общински фонд
„Култура”






кандидатстващите организации и/или физичеки лица да се придържат към
изискванията и правилата участие в сесиите на Фонда и да попълват надлежно
пълния комплект от документи;
да се предава подробна информация за общата стойност на проекта, частта за
подпомагане от Фонда и сумата за самофинансиране;
за издаване на печатни издания да се прилага оферта от издателство и да се
посочват точните параметри и тиража на продукта;
да не се прилагат препоръки и/или рецензии от лица и/или организации свързани
с подготовката и реализацията на проектите;
отложените проекти да се възползват от дадената възможност за повторно
кандидатстване. Наблюдава се, че вносители на проекти с непълна
документация отказват да отстранят пропуските си и да кандидатстват повторно.
Това е лично решение и за сметка на кандидатстващите.

ГОДИШНА ПРИХОДНО-РАЗХОДНА ПЛАН- СМЕТКА 2017г.
I.

Финансиране:
1. Средства от Общинския бюджет- 20000 лв.
2. Преходен остатък от 2016г- 27426лв.
3. По Решение 254- 14381лв. Средствата са заложени, но през 2017г. не са
използвани. Проектите са изплатени от общинския бюджет.
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№
1

2

3

4

5

6

Проект
Издаване на книгата
„Критически
страници”. Автор и
вносител- Деньо
Денев
Издаване на книгата
„Опит за история на
град Сливен” на
Симеон Табаков,
Том 3. Вносители –
Сдружение
„Войводите на
Сливен”, с
председател
Николай
Бъчваваров.
Изграждане на
изложба с
обществена
значимост „Ичераминало и
настояще”.
Вносители- НЧ
„Зора 1872”, с.
Ичера
Издаване на каталог
на фонд „Живопис”,
притежание на ХГ
„Димитър
Добрович”- Сливен.
Вносители- ХГ
„Димитър
Добрович”
Издаване на книга
„Летопис на
Беленската
котловинасливенско”. Автор и
вносител на
проекта- Стефан
Джагаров
Реализация на
кураторски проект
„Фрагменти II”.
Вносители на
проекта- Велин
Динев, Веселин

Гласувани
средства в размер
на:
1600лв.

Изплатени
средства

Сключен
договор

Предаден отчет

1600лв.

Да

Да

2500лв.

2500лв.

Да

Проектът не е
приключил.

2200лв.

2200лв.

Да

Да

3000лв.

3000лв.

Да

Проектът не е
приключил.

2000лв.

2000лв.

Да

Да

3000лв.

-

Ще се
сключи след
15 март
2018г.
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дамянов- Вес,
Благовеста
Желязкова, Стефко
Кънев, Елеонора
Терзиева.
Бенефициент по
проекта- Благовеста
Желязкова
Издаване на каталог
по повод „120
години от
рождението на
художника Добри
Добрев”. Вносител
и бенефициент по
проекта- Иванка
ДобреваДрагостинова
Пети международен
фестивал на
изкуствата
„Магията на
вятъра”-2018.
Вносител- ДКТ
Сливен с директор
Ефимия Павлова

4900лв.

-

Ще се
сключи след
15 март
2018г.

2000лв.

-

Ще се
сключи след
15 март
2018г.

Изготвил:
Десислава Куртова- ст. експерт в дирекция „ОКВО”, секретар на ОбФ „Култура”
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