П Р О Т О К О Л № 15
от заседание на Общински фонд „Култура”- Сливен,
проведено на
04.05.2018г.

Днес, 04.05.2018г. от 10.30ч., в зала 119 на Община Сливен се проведе заседание на
Управителния съвет Общински фонд „Култура”. На заседанието присъстваха:
Соня Келеведжиева
Пепа Димитрова-Чиликова
проф. Йордан Калайков
Ивайло Гандев
Александър Дойчинов
Даниела Дякова
Отсъстващи по уважителни причини– Галина Вучкова

Комисията има кворум и може да взема легитимни решения.
Председател на заседанието е г-жа Соня Келеведжиева- председател на УС на фонд
„Култура“.
Протоколист е Десислава Куртова- секретар на Общински фонд „Култура“.
Председателят на УС на Общински фонд „Култура“ Соня Келеведжиева предложи
следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане на допуснатите за разглеждане проекти от пролетна сесия 2018 и
становища на членовете на УС
2. Организационни въпроси
• Насрочване на есенна сесия за 2018г.
• Насрочване на дати за заседания на УС на ОбФ „Култура”

Дневният ред беше подложен на гласуване и приет единодушно с 6 гласа „ЗА”.
Гласуванията по време на заседанията са явни, с вдигане на ръка.

По т. 1 от Дневния ред членовете на УС на ОбФ „Култура” Сливен обсъдиха
постъпилите проекти в областта на културата и взеха следните решения:
№
Проект
проект
Тема, заглавие
1
Издаване, представяне
и разпространение на
издание за историята
на село Желю
Войвода- „Летопис на
село Желю Войвода’
2
„Сливналии (20
интервюта)- книга I ”

Вносител на
проекта/ вх. №
Неделчо
Митърков
94004515/26.02.2018г.
Йорданка Сл.
Р.(Раданчева)
94007187/03.04.2018г.

3

Фестивал
случка”2018

„Лятна СНЦ „Блян за
Карандила романтика, цветя
и космос”, гр.
Сливен
Росен Русев
740055/10.04.2018г.

4

150 години театър в ИК
„Списание
гр. Сливен- специален Пламък” ЕООД
брой
на
списание гл.редактор

Решение на УС на ОбФ
„Култура”
УС на Фонда подкрепя
проекта с 2500лв.
Проектът е много добре
структуриран, четивен,
богат изследователски
труд.
Книгата съдържа 20
интервюта с
интелектуалци от град
Сливен. Интервютата са
увлекателни и
издържани. Проектът се
одобрява и получава
1800лв.
УС
подкрепя
провеждането
на
фестивала със следните
мотиви:
Фестивалът
„Лятна случка” подкрепя
сценичните изкуства в
тяхната
фестивална
проява,
поощрява
усилието на младите
творци да представят
изкуството
си.
Популяризира
се
и
местността
„Карандила”.Вносителите
на проекта получават
3000лв. за отпечатване на
рекламни материали и
сценична платформа на
фестивала.
Изключително
добре
подготвен проект, който
допринася
за

Забележка

„Пламък”

Георги
Константинов
входирано в срок

разпространяване
на
сливенската
култура.
Годишнината
на
театралното изкуство в
града
заслужава
специален
брой
в
списанието.
Списание
„Пламък” се чете не само
в страната, но и се
разпространява
в
чужбина.
УС на Фонда отпуска
3000лв. за издаване на
брой,
посветен
на
театралното изкуство в
Сливен.

По т. 2 се взеха следните решения:
• Проекти за следващата сесия на Фонда за 2018 година ще се приемат от 02
юли до 28 септември 2018г. в деловодството на Община Сливен.
• Редовни заседания на Фонда ще се състоят на 04 и 05 октомври 2018г.
Горепосочените дати бяха подложени на гласуване и приети единодушно, без
възражения.
Решения на УС на ОбФ „Култура” от Протокол №15/04.05.2018г.
1. След разглеждане на всички проекти, допуснати до разглеждане /4/,
отложени и отхвърляни- няма, УС одобри и отпусна финансиране на обща
стойност 10 300лв, както следва:
• Издаване, представяне и разпространение на издание за историята на с.
Желю Войвода- „Летопис на с. Желю Войвода”; вносител на проекта
Димитър Митърков; 2500лв.
• „Сливналии”- 20 интервюта, книга I; вносител на проекта Йорданка
Сл. Радева (Раданчева); 1800лв.
• Фестивал „Лятна случка”- Карандила 2018г.; вносител СНЦ „Блян за
романтика, цветя и космос”, ръководител Росен Русев; 3000лв.
• 150 години театър в гр. Сливен- специален брой на списание „Пламък”;
вносител ИК „Списание Пламък” ЕООД, гл. редактор Георги
Константинов; 3000лв.
2. Документи за пролетната сесия за 2018 ще се събират от 2 юли до 28
септември 2018г.

3. Заседанията на УС на Фонда се насрочват за 4 и 5 октомври, в зала
при Общинска администрация.
4. Резултатите от настоящия протокол да се обявят публично след
утвърждаване на настоящия протокол от Общински съвет Сливен.

Поради изчерпване на Дневния ред редовното заседание на УС на ОбФ
„Култура” Сливен при Община Сливен беше закрито в 14.00ч.
Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 5 от Правилника за работа на Общински фонд
„Култура” приет с Реш. № 1733/23.04.2015г. , изм. и доп. с Реш. № 181/28.04.2016г.,
изм и доп. с Реш. № 362/ 31.08.2016г., изм. и доп. с Реш. №412/29.09.2016г.,
екземпляр от настоящия Протокол №15 ще бъде внесен в ПК по образование,
наука, култура и вероизповедания за утвърждаване от ОбС Сливен.

Председател: Соня Келеведжиева /............................/
Членове: Пепа Димитрова-Чиликова /......................../
проф. Йордан Калайков /............................/
Ивайло Гандев /............................/
Александър Дойчинов /............................/
Даниела Дякова /.........................../
Протоколист: Десислава Куртова /............................../

04.05.2018г.

