МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

ЗАПОВЕД

На основание чл. 45 от Закона за администрацията и чл. 5, ал. 1, т. З от
Устройствения правилник на Министерството на културата

НАРЕЖДАМ.
1. Утвърждавам Правила за устройството и дейността на Обществен съвет към
министъра на културата, приложение към настоящата заповед.
2. Контрол по изпълнение на правилата по т. 1 възлагам на главния секретар.
3. Правилата по т. 1 да се доведат до знанието на членовете на политическия
кабинет, на главния секретар и на директорите дирекциите от общата и специализираната
администрация в министерството.
4. Отменям заповед № РД 09-403/31.07.2013 г.

минист

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

ЗАПОВЕД

На основание чл. 45, ал, 1 от Закона за администрацията и чл. 5 и чл. 8 от Правила за устройството и
дейността на Обществен съвет към министъра на културата
НАРЕЖДАМ:
I. Определям състав на Обществения съвет към министъра на културата:
1. Атанас Капралов - представител на Движение за граждански контрол;
2. Атанас Попдимитров- председател на БАРОК;
3. Антонина Бонева, пианист, преподавател, зам.- председател на Шопеновото дружество в България;
4. доц. Биляна Томова-преподавател по икономика на културата в Университета за национално и
световно стопанство;
5. Бисера Йосифов-и.д.директор на Националния музей за българско изобразително изкуство,
изкуствовед;
6. Борис Хаджийски-директор на РИМ - Пазарджик и председател на Сдружение „Български музеи";
7. проф. Боряна Христова-директор на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий";
8. Борис Бончев - музикален продуцент;
9. Васил Димитров - директор на радио „ВТУ Месйа &гоир"; '
Ю. Велизар Соколов - адвокат „Арсис консултинг",ЕООД;
11. Весела Ножарова — критик и куратор;
12. Веселин Тодоров - председател на Асоциация „Българска книга";
13. арх. Владимир Дамянов - председател на Камарата на архитектите в България";
14. Генчо Генчев - представител на Народно читалище „Светлина" - Царевец 1927";
15. проф. Георги Костов - композитор;
16. Георги Липовански - художник;
17. Георги Андреев- композитор и диригент;
18. Георги Чолаков-и.д. изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „НФЦ";
19. Галина Тонева - съпредседател на Национален съвет за кино към Изпълнителна агенция „НФЦ";
20. Диана Андреева - директор на Обсерватория по икономика на културата;
21. Даниела Кузманова- пианист, преподавател, музикален директор на Национален музикален
фестивал "Златният Арлекин";
22. Живко Желязков - председател на Гилдията за съвременни изпълнителски изкуства към САБ;
23. д-р Ива Станоева - експерт по нематериално културно наследство в Институт за етнология и
фолклористика с Етнографски музей към БАН;
24. Ивайло Христов - актьор и режисьор;
25. Иглика Трифонова - режисьор;
26. Ида Даниел -режисьор;
27. доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова -УАСГ;
28. Любен Генов - председател на Съюза на българските художници;
29. Любина Панайотова - представител на Асоциацията на културните мениджъри в България";
З 0. Малин Кръстев - актьор;
31. д-р Мария Митева - Институт за изследване на визуалните изкуства;

32. Мила Искренова - хореограф;
33. арх. Милена Денева - Съюз на ландшафтните архитекти";
34. Михаил Мелтев - председател на ФИЛМАУТОР;
35. доц. д-р Мариела Модева- Нанкова - главен секретар на ИКОМОС;
36. Мартин Панталеев, музикант, диригент и композитор;
37. Николай Дойнов-председател на Съюза на народните читалища;
38. Николай Овчаров - археолог;
39. проф. д-р Петя Бъговска - председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци;
40. проф. Пламен Джуров - композитор, диригент;
41. Райна Йотова - журналист, радио „Дарик";
42. проф. Светослав Кокалов -ректор на Националната художествена академия;
43. Светлозар Желев - издател и литератор;
44. Снежана Янева - председател на Сдружение „Българска библиотечно - информационна асоциация";
45. Станислава Армутлиева - председател на ПРОФОН;
46. доц. д-р Тотко Стоянов - председател на управителния съвет на Асоциацията на българските
археолози;
47. Теодосий Спасов- музикант;
48. Христо Мутафчиев - председател на Съюза на артистите в България;
49. проф. Чавдар Попов - ръководител на специалност „Изкуствознание" в Националната художествена
академия;
50. Юрий Вълковски - Българска фестивална асоциация;
51. Явор Димитров - генерален директор на Софийската филхармония, композитор, пианист;
52. Ярослава Бубнова-президент на Българската секция на Международната асоциация на
художествените критици;
53. Ясен Козев - председател на „Мюзикаутор";
II. За участие в заседанията на съвета без право на глас могат да бъдат канени изявени български творци
и културни дейци.
Ш. Определям Миглена Кацарова, главен юрисконсулт в дирекция ТДНРСКОП за координатор на
Обществения съвет.
IV. Отменям заповед № РД 09-404/31.07.2013 г. и всички последяващи заповеди, които я изменят и
допълват.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар.
Заповедта да се доведе до знанието на членовете на Обществения съвет, членовете на политическия
кабинет, на главния секретар и на директорите дирекциите от общата и специализираната администрация в
министерството.
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