ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА” СЛИВЕН

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за дейност и приходно-разходна план-сметка
2020 година
* Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл.
21 от Правилника за работа на Общински фонд „Култура“ към Община Сливен,
приет с Решение №1733/23.04.2015 год., изм. и доп. с Реш. №181/28.04.2016
год., изм. и доп. с Реш. № 362/31.08.2016 год.
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УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА”
/мандат 2019-2023/
Председател:
Соня Келеведжиева- общински съветник, заместник-председател на ПК по
„Образование, наука, култура и вероизповедания”
Членове:
Пепа Димитрова- Чиликова- заместник-кмет „Хуманитарни дейности”
Лидия Димитрова- общински съветник, председател на ПК по „Образование,
наука, култура и вероизповедания”
Радост Костова- актриса; общински съветник, член на ПК по „Образование,
наука, култура и вероизповедания”
Маргарита Дончева- художник
Веселина Седларска- писател
Силва Топузян- музикант
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СЕСИИ НА ФОНДА ЗА 2020 ГОДИНА
През 2020 година Управителният съвет на Общински фонд „Култура” обяви и
резлизира две конкурсни сесии и проведе три редовни заседания през месеците юни и
септември: Протоколи №22/09.06.2020г., ,№23/10.06.2020г., №24/30.09.2020г. Врамките
на двете сесии за финансова подкрепа кандидатстваха общо 18 проекта. Допуснати до
разглеждане- 18. Одобрени бяха 11, на обща стойност 18420лв. Отхвърлени- 5 и
отложени /с право на повторно кандидатстване/- 2.

ОТЧЕТ ПО ДЕЙНОСТИТЕ НА СЕСИИТЕ:

Есенна сесия на Общински фонд
„Култура”
Протокол № 23/ 10.06.2020г., утвърден с Реш. № 258/25.06.20г. на ОбС-Сливен
15 - кандидатствали проекта
9 - одобрени
4 - отхвърлени
2 - отложен
Списък на одобрените проекти:
 „Публикуване и осъвременяване на сборник, посветен на
Хаджи Димитър и сливенските възрожденци“
Вносител: РИМ „Д-р Симеон Табаков“, Мария Павлова
Отпусната сума: 2300лв.
 „Аз, Софроний“, театрална постановка
Вносител: Румен Спасов
Отпусната сума: 1000лв.
 „Фрагменти VOL.3“, кураторски проект
Вносители: Бл. Желязкова, Ст. Кънев, Р. Стоева, Ив. Тодорова
Отпусната сума: 2000лв.
 Издаване на книга за историята и създаването на с. Самуилово,
бита, културата, обичаите и фолклора на населението в него„Самуилово- духовна култура и фолклор“
Вносител: НЧ „Светлина 1928“, секретар Ел. Василева
Отпусната сума:1500лв.
 Издаване на юбилеен албум „160 години НЧ „Зора 1860“историята в снимки“
Вносител: НЧ „Зора 1860“, секретар Галина Георгиева
Отпусната сума:2100лв.
 Издаване на юбилейно издание „Отворена история за
училището в село Тополчане“
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Вносител: ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, директор Николай Калчев
Отпусната сума: 1000лв.
 Издаване на каталог „Живопис- Иван Кънев“
Вносител:ХГ „Д. Добрович“, Маргарита Пенева
Отпусната сума:2100лв.
 Издаване на двуезична книга „Конят и неговите митологични
превъплъщения (три антични паметника от колекцията на
РИМ- Сливен)
Вносител: Николай Сираков
Отпусната сума: 1500лв.
 Участие на ДТ „Стефан Киров“- Сливен на международния
театрален фестивал „Славия“- Белград, Сърбия.
Вносител: ДТ „Стефан Киров“, Радост Костова
Отпусната сума: 2500лв.
Списък на отложените проекти:
 Издаване на монография „Психолозите в културната история
на Сливен и Сливенска област (1878 г.-1978г.)“
Вносител: доц. д-р. Марияна Няголова
 „Изкуството отблизо“, кураторски проект
Вносител: Дружество на художниците
Списък на отхвърлените проекти:
 „Върнах се- приемственост чрез поколенията на сливенски
потомци“- създаване и експониране на разширена творческа
изложба
Вносител: фондация „Ахури“
 „Личностите на Сливен- памет и признание“- мобилна изложба
Вносител: СНЦ „Криейтив клуб“
 „Фолклорен маскарад в Сливенско“
Вносител: фондация „Крайница“
 „Нов прочит на неуспешни поговорки“, улично изкуство под
формата на графити, арт инсталация „Стерео Типи“,
интерактивна онлайн платформа
Вносител: СНЦ „Крачка напред“

Пролетна сесия на Общински фонд
„Култура”
Протокол № 24/ 30.09.20г., утвърден с Реш. № 422/26.11.20г. на ОбС-Сливен
3 - кандидатствали
2 - одобрени
1- отхвърлен
Списък на одобрените проекти:
 Издаване на книга „Завинаги в сърцето“, част 3
Вносител: НЧ „Зора 1872“, с. Ичера, председател Велин Белчев
Отпусната сума: 1120лв.
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 Изкуството отблизо“, кураторски проект, издаване на каталог, по повод
годишнина на Дружеството на художниците- Сливен.
Вносител: Дружество на художниците- Сливен.
Отпусната сума:1300лв.
Списък на отхвърлените проекти:
 Издаване на монография „Психолозите в културната история на Сливен и
Сливенска област (1878 г.-1978г.)“
ГОДИШНА ПРИХОДНО-РАЗХОДНА ПЛАН- СМЕТКА 2020г.
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 календарната година е преходен и се
използва през следващата година;
 Преходен остатък от предходната календарна година.
Общ бюджет 2020г.:
Преходен остатък от 2019- 6272лв.
Средства от общинския бюджет- 20000лв.
Средства по решение № 254- 9056лв.
общо: 35328лв.
Изразходени средства:
-

за финансиране на проекти- 16420лв., от които 2420лв. по Решение № 254/1997
год. на ОбС

-

за техническо обслужване- 2047лв.

Проекто-бюджет 2021г.:
-Остатък от бюджета на Община Сливен, дейност „Други дейности по културата”10225лв.
-Бюджет на Община Сливен, дейност „Други дейности по културата- 20000лв.
-Решение №254/1997 на ОбС- 9420лв.
общо: 39645лв.
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Отчетност на одобрените проекти за 2020г., както следва:
№

1

2

Проект
„Публикуване и
осъвременяване
на сборник,
посветен на
Хаджи Димитър и
сливенските
възрожденци“
Вносител: РИМ
„Д-р Симеон
Табаков“, Мария
Павлова
„Аз, Софроний“,
театрална
постановка
Вносител:
Румен Спасов

Гласувани
средства в
размер на
2300лв.

Изплатени
средства

Сключен
договор

Предаден
отчет

2300лв.

да

да

1000лв.

1000лв.

да

да
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Забележка

Съгласно
първоначалното
предложение на
вносителя,
театралната
постановка е с
главното участие
на актьора
Михаил
Илийков.
Поради не
доброто
здравословно
състояние и в
последствие
смъртта на
Илийков,
както и
ограничителните
мерки, свързани
с Ковид 19,
постановката не
е поставена на
сцена.
Вносителят е
входирал искане
до УС на ОбФ
„Култура“ с
отчет за
извършен разход
и предложение
за смяна на
главния актьор

3

4

5

6

„Фрагменти
VOL.3“,
кураторски
проект
Вносители:
Бл. Желязкова,
Ст. Кънев,
Р. Стоева,
Ив. Тодорова
Издаване на книга
за историята и
създаването на
с. Самуилово,
бита, културата,
обичаите и
фолклора на
населението в
него„Самуиловодуховна култура и
фолклор“
Вносител: НЧ
„Светлина 1928“,
секретар Ел.
Василева
Издаване на
юбилеен албум
„160 години НЧ
„Зора 1860“историята в
снимки“
Вносител:
НЧ „Зора 1860“,
секретар Галина
Георгиева
Издаване на
юбилейно издание
„Отворена
история за
училището в село
Тополчане“

2000лв.

-

-

-

1500лв.

1500лв.

да

да

2100лв.

2100лв.

да

да

1000лв.

1000лв.

да

да
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на постановката.
Предложението
не е разгледано.
УС ще излезе с
окончателно
становище дали
приема проекта
за отчетен, или
не.
Вносителите на
проекта са
оттеглили
предложението
си, поради
невъзможност да
го изпълнят.
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8

9

10
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Вносител: ОУ
„Св. Паисий
Хилендарски“,
директор Николай
Калчев
Издаване на
каталог
„Живопис- Иван
Кънев“
Вносител:ХГ „Д.
Добрович“,
Маргарита Пенева
Издаване на
двуезична книга
„Конят и неговите
митологични
превъплъщения
(три антични
паметника от
колекцията на
РИМ- Сливен)
Вносител:
Николай Сираков
Участие на ДТ
„Стефан Киров“Сливен на
международния
театрален
фестивал
„Славия“Белград, Сърбия.
Вносител: ДТ
„Стефан Киров“,
Радост Костова
Издаване на книга
„Завинаги в
сърцето“,
част 3
Вносител: НЧ
„Зора 1872“, с.
Ичера,
председател
Велин Белчев
Изкуството
отблизо“,
кураторски
проект, издаване
на каталог, по
повод годишнина
на Дружеството

2100лв.

2100лв.

да

да

1500лв.

1500лв.

да

да

2500лв.

2500лв.

да

да

1120лв.

1120лв.

да

да

1300лв.

1300лв.

да

да

8

на художницитеСливен.
Вносител:
Дружество на
художницитеСливен.

ВНАСЯ:
СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА
Председател на ОбФ „Култура“
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