
ДО 
Г-Н НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАЗАНЛЪК 

           
ДОКЛАД 

по чл. 64 от Правилника на Общински съвет – Казанлък, 
от Борис Петков Кърчев – Председател на Управителния съвет на фондация „Чудомир” 
 
 
ОТНОСНО: Годишен финансов отчет на Фондация „Чудомир“ за 2022 г., Отчет за 
дейността на управителния съвет на Фондация „Чудомир“ за 2022 г., и проект за 
Бюджет на Фондация „Чудомир“ за 2023 г.  
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗЛАТАНОВ, 
Моля по внесения от мен доклад Общинският съвет да се произнесе на следващото си 
заседанието. 
 
МОТИВИ: Фондация „Чудомир“ е учредена с решение на Общинския съвет през 1992 
г. Действията на фондацията през всички години е ориентирана към изучаване и 
разпространение ценностите на художественото наследство на Чудомир. Основната 
задача е събирането и популяризирането на творчеството на Димитър Чорбаджийски – 
Чудомир - водеща фигура на българския литературен и художествен живот. 
„Чудомировите празници“ са ежегодни и се провеждат от 25 март до 1 април, заемат 
особено място в културния живот на града. Посветени са на театъра, музиката, 
литературата, изобразителното изкуство и сатирата. 

„ЧУДОМИРОВИ ПРАЗНИЦИ 2022“ се проведоха в нормална присъствена 
обстановка! Отличихме 53-тия носител на  наградата за къс хумористичен разказ на 
в. „Стършел“ и фондация „Чудомир“ и наградихме тримата лауреати – 51-вия, 52-
рия и 53-тия носител на най-старата литературна награда в България за хумористичен 
разказ. Проведохме 29 събития в календара на празниците, като имахме и една изнесена  
изложба, „Мара Чорбаджийска - избрано“ – оригинали гостуваха на ХГ „Н. Павлович“ 
– Свищов.  Представихме книги, изложби и творчески работилници. Сключен бе 
договор за спонсорство за преиздаване на Събраните произведения на Чудомир и 
Фондацията получи безвъзмездно 790 комплекта от литературните творби. 

На основание чл. 14 от Устава на фондация „Чудомир“ и като председател на 
фондацията, предлагам на вниманието на общинските съветници Годишния финансов 
отчет на Фондация „Чудомир“ за 2022 г., Отчета за дейността на Фондация „Чудомир“ 
за 2022 г. и проект на Бюджет на Фондация „Чудомир“ за 2023 г.  
 
С оглед на гореизложеното, предлагам следния 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 14 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 14, т. 15, 
т. 16 и т. 22, чл. 23, ал. 12 и ал. 13, чл. 33 от Устава на фондация „Чудомир“, 
 
 



 
 
 

РЕШИ: 
  
I. Приема Годишния финансов отчет на Фондация „Чудомир“ за 2022 г. 
 
II. Приема Отчет за дейността на Фондация „Чудомир“ за 2022 г. 
 
III. Приема Бюджет на Фондация Чудомир за 2023 г. в размер на 83 000 лева, 
разпределен както следва: 
1. Приходи на Фондация „Чудомир“ за 2023 г.  – 83 000 лева. 
1.1. Собствени приходи в размер на 48 000  лева; 
1.2. Субсидия от община Казанлък за Чудомирови празници в размер на 25 000 лева; 
1.3. Дарения – 10 000 лева. 
 
2. Разходи на Фондация „Чудомир“ за 2023 г. в размер на 83 000 лева. 
2.1. Разходи за провеждане на празниците  
- Театрални постановки 11 000 лв. 
- Концерти   6 400 лв. 
- Изложби, представяне на книги   2 400 лв. 
- Детски и поетични конкурси 12 200 лв. 
- Научна конференция   5 000 лв. 
- Други разходи за събития   5 500 лв. 
2.2. Разходи за дейността   3 000 лв. 
2.3. Разходи за минали периоди 37 500 лв. 
 
IV. Приема Програма за дейността на Фондация „Чудомир“ за 2023 г. 
 
 
Адресат на акта: Кмета на общината и Борис Петков Кърчев - Председател на 
Управителния съвет на фондация „Чудомир”. 

Докладчик при разглеждане на заседания на постоянните комисии: Борис Петков 
Кърчев - Председател на Управителния съвет на фондация „Чудомир” 
 
Докладчик при разглеждане на заседание на Общински съвет:  Борис Петков 
Кърчев - Председател на Управителния съвет на фондация „Чудомир” 
 
 
 
С уважение, 
 
Борис Петков Кърчев  
Председател на Управителния съвет на Фондация „Чудомир” 
 
 



 

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ФОНДАЦИЯ „ЧУДОМИР“ ЗА 2023 ГОД. 

 

1.Приходна част – Приходи на Фондация „Чудомир“ през 2023г. в размер на  
83 000лв. ( осемдесет и три хиляди лева). 
 

2.Разходна част – 83 000лв. (осемдесет и три хиляди лева). Основните разходи на 
Фондацията са за провеждане на „Чудомирови празници 2023“. 

 

I. ПРИХОДИ 83 000 
1. Собствени приходи 48 000 
2. Субсидия от Община Казанлък 25 000 
3. Дарения 10 000 

  
II. РАЗХОДИ в т.ч. 83 000 

1. Разходи за провеждане на празниците  
          1.1. Театрални постановки 11 000 
          1.2. Концерти   6 400 
          1.3. Изложби, представяне на книги   2 400 
          1.4. Детски и поетични конкурси 12 200 

1.5. Научна конференция   5 000 
          1.6. Други разходи за събития   5 500 

2. Разходи за дейността   3 000 
3. Разходи за минали периоди 37 500 

  

На основание чл. 14 от  Устава на Фондация „Чудомир“ предлагам следния проект за 
решение:  

 

1. Общото събрание приема Бюджет на Фондация „Чудомир“ за 2023 год. 

 

 
 
 

инж. Борис Кърчев 

Председател на УС на Фондация „Чудомир“ 



ПРОГРАМА „ЧУДОМИРОВИ ПРАЗНИЦИ 2023“ 
ДАТА 

/ ЧАС 

ДЕН / 

ЗАЛА 

СЪБИТИЕ 

25.03 събота  

10.00 Зала „Л. 

Кабакчиев“ 

– Община 

Казанлък 

Детски конкурс  
за изпълнение на хумористична творба - „Чудонемирчета“  
Организира: Общинска библиотека „Искра“ 
 

11.00 Площад 

„Севтополи

с“ 

Откриване на  Творческо ателие  за художествени 
инсталации, с ученици от  НУПИД „Акад. Дечко Узунов“, 
ръководител Никола Вълчев 

16.00 ЛХМ 

„Чудомир“ 

Официално откриване със Стефан Милчев, носител на 
наградата „Комедиен хит на сезона“ 2022г. 
 

16.30 ЛХМ 

„Чудомир“ 

Изложба от Чудомирови оригинали  - „Посоки“ 
 

19.00 Зала „Л. 

Кабакчиев“ 

– Община 

Казанлък 

Връчване на 54-тата награда „Чудомир“ за къс хумористичен 
разказ на Фондация „Чудомир“ и в. „Стършел“ 
 
Театрална постановка  по Чудомир „Пестете ни времето“ на 
ТК „Ами да“ - София 

26.03 неделя     

11.00 Зала „Л. 

Кабакчиев“ 

– Община 

Казанлък 

Детски спектакъл ,,Момче и вятър" на театрална работилница 

,,Магаре" 

11.00 ЛХМ 

„Чудомир“ 

Неделно матине …, с участието на проф. д-р Борислав Ясенов  

- флейта и доц. д-р Велислава Карагенова - пиано 

12.30 ЛХМ 

„Чудомир“ 

Изложба кукли  „Чудомирови герои“– Шенгюл Ахмедова 

16.00 ЛХМ 

„Чудомир“ 

Представяне книгата „Живарник“ на Николай Русев, със спец. 
Участие на група „Грамофон“; представящ: Димитър Туджаров 
– Шкумбата 
 



18.00 Зала „Иван 

Милев“ 

Откриване изложба на отличените с първа награда творби от 
Международен карикатурен конкурс „Настрадин Ходжа“ – 
Анкара; откриващ: Метин Пекер – президент на Асоциацията 
на турските карикатуристи  
 

19.00 Зала „Л. 

Кабакчиев“ 

– Община 

Казанлък 

Театрална постановка  „Юзър“,  на ДТ „Сава Огнянов“ Русе 

27.03.  понед.  

10-12ч. 

13-15ч. 

ЛХМ 

„Чудомир“ 

„Училище за карикатура“ -  
с  Николай Фитков, демонстрация на техники и рисуване на 
авторски карикатури, шесто издание 
 

17.30 ЛХМ 

„Чудомир“ 

Представяне на книгата „Чудовища и будители“ от Светослав 

Иванов 

19.00 Зала „Л. 

Кабакчиев“ 

– Община 

Казанлък 

Театрален спектакъл „Българската литература на кратко“ 
на ТК „Ажур Пико“ 

28.03 вторник  

10.30 ЛХМ 

„Чудомир“ 

Творческа работилница „Чудомировият дом през моите очи“, 

с участието на ученици от  НУПИД „Акад. Дечко Узунов“  

Ръководители: Радост Павлова, Ани Желева и Силвия Попова 

13.00 ЛХМ 

„Чудомир“ 

Творческа среща с писателката Ева Иванова – Ами Тола; 
представящ: Мария Найдекова 

17.30 Художестве

на галерия 

Казанлък 

Изложба – скулптура… 

19.00 Зала „Л. 

Кабакчиев“ 

– Община 

Казанлък 

Театрална постановка „Един мъж не стига“ на Desta 
Production 
 
Участват : Павел Иванов, Кръстю Лафазанов, Емануела 
Шкодрева и Васил Драганов. 

 

 

 

 

 



29.03 сряда 

12.00 ЛХМ 

„Чудомир“ 

Представяне книгата „Небивалици с буквите от „А“ до „Я“ на 

Цвета Брестнишка 

13.00 Музей на 

розата 

XXVI Национален конкурс за весела детска рисунка с 

международно участие „Малките нашенци“ – и  

XVI Национален конкурс за детска хумористична творба 

„Присмехулници“, 

Организира: ОДК „Св. Иван Рилски“ – Казанлък 

14.00 ЛХМ 

„Чудомир“ 

Награждаване на детски конкурс  за рисунка и есе „100 г. 

списание „Кула“ 

17.30 ЛХМ 

„Чудомир“ 

Представяне на книгата „Размисли върху българската женска 
носия“ на Диляна Курдова 

 
19.00 Зала „Л. 

Кабакчиев“ 

– Община 

Казанлък 

Концерт на Деси Добрева + балет 

30.03 четвъртък  

14.00 ЛХМ 

„Чудомир“ 

Награждаване на участниците в „Училище за карикатура“ 

16.00 ОБ „Искра“ Изложба „Шарен свят“ – детски рисунки на арт школа 

„Живопис“, с ръководител Галя Иванова, към ВК - Казанлък 

17.30 ЛХМ 

„Чудомир“ 

Представяне на книгата … 

19.00 Зала „Л. 

Кабакчиев“ 

– Община 

Казанлък 

Театрална постановка „Бай Ганьо“ на Общински театър 
„Любомир Кабакчиев“ 

31.03 петък  

10.00 ЛХМ 

„Чудомир“ 

Конференция „Чудомир – познатият Непознат“, научен 

ръководител: проф. Петко Ст. Петков 



17.30 ЛХМ 

„Чудомир“ 

Представяне на книгата „Йордан Йовков – самоосъзнаването 

на белетриста“ от проф. Иван Радев; 

Представящ: Светлин Радев – директор на Военен държавен 

архив – Велико Търново 

19.00 Зала „Л. 

Кабакчиев“ 

– Община 

Казанлък 

Театрална постановка „Не сме от тях“ на МДТ "Константин 
Кисимов" – Велико Търново 

01.04 събота  

11.00 ЛХМ 

„Чудомир“ 

Съботно матине с участието на Виктория Влахова - пиано 

13.00 Зала „Л. 

Кабакчиев“ 

– Община 

Казанлък 

ХІХ национален поетичен конкурс  „МАГИЯТА ЛЮБОВ 

2023“ 

19.00 Зала „Л. 

Кабакчиев“ 

– Община 

Казанлък 

Официално закриване на „Чудомирови празници 2023“  и 

връчване на 20-тата наградата „Комедийният хит на сезона“ 

 
Концерт на дует „Адикт“ 

 Общо:  

Изнесени събития в рамките на „Чудомирови празници 2023“ 
01.03-01.04 Изложба „Нашенци“ – репродукции на Чудомир гостуват на 

Градска библиотека „П. Хилендарски“ - Асеновград 

29-ти „Чудомирови празници 2023“ – Казанлък 

54-ра награда „Чудомир“ за къс хумористичен разказ 

20-та награда „Комедийният хит на сезона“ 



ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФОНДАЦИЯ 
„ЧУДОМИР" 2022г. 

 

Основна задача на Управителния съвет на Фондация „Чудомир“  за 2022 година бе 
структуриране на проектобюджета и подготовка на 28-те „Чудомирови празници 2022“. 

С огромна радост, след двегодишно отсъствие на празниците от културния 
календар на гр. Казанлък, „ЧУДОМИРОВИ ПРАЗНИЦИ 2022“ се проведоха в нормална 
присъствена обстановка! Отличихме 53-тия носител на  наградата за къс хумористичен 
разказ на в. „Стършел“ и фондация „Чудомир“ и наградихме тримата лауреати – 51-
вия, 52-рия и 53-тия носител на най-старата литературна награда в България за 
хумористичен разказ. Проведохме 29 събития в календара на празниците, като имахме и 
една изнесена  изложба, „Мара Чорбаджийска - избрано“ – оригинали гостуваха на ХГ 
„Н. Павлович“ – Свищов.  Представихме книги, изложби и творчески работилници. 
 В рамките на празниците, традиционно се проведоха: 
 „Чудонемирчета“ - детски конкурс за изпълнение на хумористична творба, 
организиран от Общинска библиотека „Искра“; 
„Малките нашенци“ - XXV Национален конкурс за весела детска рисунка с 
международно участие и „Присмехулници“ - XV Национален конкурс за детска 
хумористична творба, организиран от ОДК „Св. Иван Рилски“ – Казанлък; 
„Училище за карикатура“ - демонстрация на техники и рисуване на авторски 
карикатури, пето издание с  Дечко Николов и Николай Фитков; 
Изложба детски рисунки – на арт школа по живопис, ръководител Галя Иванова. 
Научна конференция "Под шарената черга": Чудомир рисува и разказва“, с Научен 
ръководител - проф. дин Вера Бонева; 
Проведохме и традиционния конкурс „Комедийният хит на сезона“, като 19-тата 
статуетка бе спечелена от Театрален спектакъл „Чудомирщини“ – постановка по 
разкази на Чудомир, на ТК "МИЛАРТ", София. 

Сключен бе договор за спонсорство за преиздаване на Събраните произведения на 
Чудомир и Фондацията получи безвъзмездно 790 комплекта от литературните творби. 
Също така, водейки се от една от целите на Фондацията, да подпомага изучаването и 
популяризирането на историята на казанлъшкия край и в почит на краеведските 
изследвания, които нашият патрон – Димитър Чорбаджийски е провеждал, 
финансирахме преиздаването на книгата на проф. Николай Овчаров, „Господарите на 
Крън и техните съкровища“ – книга описваща средновековната история на нашия край и 
даваща сериозни аргументи, че местоположението на средновековната крепост Крън, 
замъка на деспот Алдимир е на мястото на днешен Казанлък. Книгата дава и още едно, 
много интересно и логично обяснение на произхода на името КАЗАНЛЪК. Една книга 
първоначално издадена с помощта на Община Казанлък, но недостъпна в търговската 
мрежа, вече може да се закупи от всички, които се интересуват от историята на родния 
си край и казанлъшката долина въобще! 

 
 
 



За огромно наше съжаление, през 2022г. Фондация „Чудомир“ бе осъдена 
солидарно с издателство „Рамита“ да заплати обезщетение за авторски права върху 
подредбата на произведенията на Чудомир, в шесттомното издание, което издателството 
пусна на книжния пазар с разрешение на Фондацията. Съвместната цел на Фондация 
„Чудомир“ и „Рамита“, бе възможността за раделно закупуване на отделните томчета от 
събраните произведения, както и по-достъпната цена на книгите, но съдебното дело 
отреди нас за виновна страна и въпреки обжалване, Фондацията трябваше да запати щети 
и разноски в размер на 22284.02 лв. Тази сума, както и сумата за преиздаването на 
книгата на проф Овчаров, не бяха планирани в бюджета за 2022 година, поради което за 
изплатени от Фондацията чрез получен заем.  

Фондация „Чудомир” е получила приходи от нестопанска дейност в размер на 
20000лв. – субсидия от Община Казанлък.  Отчетените разходи за нестопанска дейност 
са в размер на 20603.05лв. Резултатът от нестопанска дейност е (-463.32)лв. 

Приходите от продажби на книги са 7580лв. 
Приходите от стопанска дейност са в размер на 46549.54лв. 
Разходите за стопанска дейност са в размер на 38759.01лв. 
За 2022г. Фондация „Чудомир” отчита резултат от стопанска дейност 7790.53лв. Печалбата 
от стопанска дейност, след облагането с корпоративен данък е 7011.48лв. 
Резултатът от стопанска и нестопанска дейност е 6548.16лв. 

Предвид изложеното и на основание чл. 14 от  Устава на Фондация „Чудомир“ предлагам 
следния проект за решение:  

1. Общото събрание приема Отчет за дейността на Фондация „Чудомир“ за 2022 г. 

 
 
 
 
 

инж. Борис Кърчев 
 
Председател на УС на Фондация „Чудомир“ 
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