Отчет за изпълнение на целите за 2010 г.
Наименование на администрацията: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

1
Цели за 2010 г.

1. Развитие
културните
индустрии,
въвеждане
европейски
модели
управление,
стопанисване
развитие
културното
наследство

2
Дейности

преструктуриране
на на организационните
звена, оптимизиране
процесите
по
на на
предоставяне
на
за административни
услуги и повишаване
и на ефективността на
на административните
структури;

- създаване на звена,
които да подпомагат
Министъра
на
културата
при
определянето
на

3
Резултат

оптимизирана
дейността
администрацията;
проведоха
дейности
повишаване
административния
капацитет
Министерството
културата

5
Индикатор за
самооценка
Индикатор за Индикатор за
1. напълно постигната
целево състояние
текущо състояние
цел /100 %/
/ отчетен в края на
/заложен в
2. задоволително
2010 г. /
началото
постигната цел /50
на 2010 г./
и над 50 %/
3. незадоволително
постигната цел /
под 50 %/
извършено
е
е
1
съкращение
на
на
общата численост
с 20%.
се
по
1
- приет е нов
на
Устройствен
правилник
на
на
1
- създадени или
преструктурирани
са три дирекции

- създадена Главна
дирекция „Инспекторат
за
опазване
на
културното
наследство”,
в

4
Индикатор за изпълнение

1

1

механизмите
за
провеждане
на
държавната културна
политика в сферата
на
културните
ценности,
музеите,
изобразителните
изкуства
и
българската
книжнина;

съответствие
с
изискването на чл. 15
от
Закона
за
културното наследство;
създадена
е
и
дирекция
„Координация
на
програми и проекти”, с
цел оптимизирането на
управлението
на
средствата
от
различните
национални,
европейски
и
международни
фондове;

1

1

създадена
е
Дирекция
„Културно
наследство”;

създаване
и
прилагане на модел
за социализиране на
археологически
и
архитектурни
културни
ценности
чрез публично-частни
партньорства
и
концесии
при
стриктно спазване на
законите и ефективен
контрол;

създадени
са
необходимите
нормативни основания
за осъществяване на
публично
частно
партньорство
и
концесиониране
във
връзка с опазването и
социализирането
на
недвижимите културни
ценности;

открита
е
процедура
за
отдаване
на
концесия на три
обекта в Боженци,
общ.Габрово;

2

2

- стимулиране на
туризма, свързан с
културното
наследство,
чрез
изграждане
на
необходимата среда,
обучения на кадри,
съхраняване
на
фолклорни и други
традиции;

усъвършенстване
подходите
на
управление
за
разширяване
участието
на
гражданския и бизнес
сектора при вземане
на решения относно
развитието
и
финансирането
на
видовете
културни
институти и дейности;
- реформиране на
музейната система и
превръщането
на
българските музеи в
модерни и ефективни
за цялото общество
институции, развитие
на
музейния

работи
се
по
значителен
брой
проекти, за издаването
на
актове
за
собственост
и
предоставяне
на
общините, свързани с
подобряване
на
туристическата
инфраструктура
и
осигуряване
на
достъпна среда;

статистика
за
точния
брой
на
подобни проекти не
се води;
- 50 преписки
прехвърляне
право
управление
общините

2

за
на
на
на

2

- подобрен е диалога с
гражданския и бизнес
сектора, както и с
професионалните
организации;

създадени
работни
и
експертни групи и
консултативни
съвети
към
министъра
на
културата – 23 броя

2

- приета е Концепция
на Министерство на
културата за водещи
столични музеи и се
работи по конкретни
проекти. Извършват се

- работи се по
Музей
на
тоталитарното
изкуство, Музей на
съвременното
изкуство,
Музеен
комплекс в кв.500,
както
и
по

3

мениджмънт в стила текущи ремонти.
на
европейските
практики;

концепция за музей
за
черноморската
култура;

- задълбочаване на
връзките
между
сферите
на
културното
наследство
и
образованието
и
повишаване
на
ролята на музеите в
образователния
процес.

- разработени са
над
274
образователни
програми;

1

по
проект
„Дигитална
библиотека”
в
НБКМ
са
дигитализирани 411
библиотечни
документа;

2

- дигитализация на
културноисторическото
наследство
и
създаване
на
публични регистри;

разработени
са
образователни
програми
в
българските
музеи,
насочени към деца от
различа
възрастова
група;

информация
от
регистъра
за
недвижимите културни
ценности с категория
„национално значение”
и
резерватите
е
дигитализирана
и
качена на интернет
страницата на МК.

броят
на
дигитализираните
движими културни
ценности ще може
да бъде изяснен
след въвеждането
на
Единната
информационна
система. Музеите в
страната създават
4

електронна
база
данни за движимите
културни ценности,
които се съхраняват
във
фондовете.
След въвеждането
на
Единната
информационна
система
ще
се
извърши
преливането
на
информацията;

- приемане на нов
закон
за
в
процес
Меценатството;
разработване;

активно
подпомагане
създаването
и
разпространението
на изкуство и на
културни продукти и

на

беше
проведена
сесия за проекти в
сферата на театъра, в
това
число
и
на

- проекта на Закон
за меценатството е
в
процес
на
разработване.
За
2010г.
има
регистрирани
8
дарители
физически
и
2
юридически лица;
суми в размер на
103 140 лв. и 5 385
евро;

2

- финансирани са
48
проекта
на
стойност 100 000лв.

1

- финансирани са
29
проекта
в
5

услуги;

независими и частни
трупи и формации.

- приоритетно бяха
подпомагани
фестивали и други
културни форуми за
разпространение
на
качествени и значими
културни
продукти;

сферата
филмовото
изкуство;

на

фестивали
от
национален
и
международен
характер – 19 на
стойност 546 000лв;
фестивали
от
регионален
характер – 33 на
стойност 71 547лв

1

2
създаване
на
национален
фонд
„Българско кино”, ,
целящ увеличаване
на извънбюджетните
средства
за
български филми, потясно коопериране с
европейските
фондове за кино и
нарастване броя на
българските филми
за деца и младежи;

- работи се върху
текстовете на бъдещ
проект
на
закон.
Съставена е работна
група от експерти и
граждански
организации от кино
индустрията.
Предстоят промени в
Закона за филмовата
индустрия;

създаване
на
финансови стимули
за
филмовата - проектът за данъчни
индустрия
в облекчения във
България;
филмовата индустрия

проектът
данъчни
облекчения
филмовата
индустрия

за

2

във
е
6

е изтеглен от
съгласувателен режим.
Работи се по проект,
съобразен с
европейските практики;

2. Реформиране
на организацията
и финансирането
на сценичните
изкуства

приемане
на
Национална културна
стратегия;
- създадени са работни
групи работещи по
изготвянето
на
тематични стратегии,
които
ще
бъдат
обединени в единен
документ до м. Юли
2011г. ;
приемане
на
Национална
стратегия
за - според промените в
ЗИД на Закона за
културното
културното наследство,
наследство;
Националната
стратегия
за
културното наследство
ще бъде част от
националната културна
стратегия
- оптимизиране на - прието е ПМС 152 от
мрежата
на 28.07.10г.,
с
което
сценичните изкуства; беше
оптимизиран
броят
на
подготовка
на второстепенните
въвеждане
на разпоредители и беше
системата
на съкратен
броят
на
делегирани бюджети щатовете в сферата на

изтеглен
съгласувателен
режим

от

2

2

намалени
са
щатните бройки в
системата
на
сценичните
изкуства
с
500
щата;

1

7

от
началото
2011г.;
3. Борба с
престъпленията
срещу културното
наследство и
гарантиране
защитата на
интелектуалната
собственост

на сценичните изкуства;

работи
се
по
създаване на ясни и
равни правила за
всички участници и
съобразно
специалните закони в
областта
на
културата;

подобрено
е
междуинституционално
сътрудничество;
засилено
е
взаимодействие
с
гражданския сектор;
продължаващо
укрепване
на
административния
капацитет
на
дирекцията;

2

създадени
са
- широко участие на консултативни съвети
гражданското
министъра
на
общество
в към
управлението
на културата, отнасящи се
до всички сектори на
културата;
културата.

подписано
е
споразумение
за
прозрачно
управление, между
Министъра
на
културата,
председателя
на
парламентарната
комисия за култура,
гражданско
общество
и
медиите и над 30
организации
от
гражданския сектор.

1

и - ззвършени проверки
на по ЗАПСП и по Закона
при за оптичните дискове

издадени
удостоверения
по
реда
на

1

засилване
подобряване
ефективността

8

осъществяването на
административния
контрол
и
правоприлагането в
областта
на
авторското право и
сродните му права;
Извършване
на
системни
и
периодични проверки
по реда на Закона за
административните
нарушения
и
наказания, на Закона
за авторското право и
сродните му прав и
на
Закона
за
административното
регулиране
на
производството
и
търговията с оптични
дискове, матрици и
други
носители(ЗАРПТОДМ
ДНСОАПСП);

ЗАРПТОДМДНСОА
ПСП
–
4429;
Извършени
проверки по ЗАПСП
525; Съставени
актове
за
установяване
на
административни
нарушения по чл.97
от ЗАПСП – 209;
Издадени
наказателни
постановления
за
налагане
на
административни
санкции по чл.97 от
ЗАПСП
–
157;
Проверки
по
ЗАРПТОДМДНСОА
ПСП
–
14;
Изготвени
експертни
заключения,
възложени
от
органите
на
досъдебното
производство - 109

- осъществяване на
административен
контрол
върху
възпроизвеждането,
разпространението,
внасянето
и
изнасянето
на
9

оптични
дискове,
матрици
и
други
носители,
съдържащи обекти на
авторското право и
сродните му права;

- създаване на обща
база
данни
на
движимите културни
ценности;

- поради липса на
финанси, старта на
инициативата
беше
отложен

укрепване
на
капацитета
на
Инспектората
за
културно наследство
към Министъра на
културата
и
осъществяване
на
ефективен модел на
взаимодействие
с
МВР и МФ;

- през 2010 г. ГД
„ИОКН” е осъществила
заедно с органите на
МВР и МФ редица
проверки
или
е
оказвала съдействие
на тези ведомства.

3

1

- осъществени са 23
проверки
при
взаимодействие с
органите на МВР и
МФ

Участие
в
междуведомствени
работни групи за 2 бр.
подзаконови
нормативни
актове
(наредби)
и
е
започнала подготовка
за
изработване
на
инструкция
за
взаимодействиествие с
органите на МВР и МФ

10

4. Връщане на
културата в
дневния ред на
обществото и
фокусиране на
културната
политика върху
личността

осигуряване
на
демократичен достъп
до
националните,
европейските
и
световните културни
ценности;

организирани
са
редица
изложби
и
прояви за представяне
на чужди култури в
България
и
представяне
на
българската култура в
чужбина;

подобряване
достъпа
на
гражданите
в
неравностойно
положение
до
културни услуги и
продукти;

- в част от музейните
сгради са изградени
рампи,
асансьор,
тоалетни за инвалиди
за
достъп
до
различните нива на
експозициите.
За
незрящи граждани се
използват надписи с
Брайлов
еквивалент,
тактилна маркировка,
опознаване
на
културните
ценности
чрез докосване;

- 33 участия в
международни
конкурси през 2010

1

30 международни
награди
- 15 турнета на
музикални състави
в чужбина

- реализирани са 22
театрални проекта
за деца в
неравностойно
положение;

1

2
повишаване - Министерството на
степента
на културата всяка година
11

реализация
кадрите
българското
образование
училищата
изкуствата
културата;

на своевременно
на информира
обществеността
и
в заинтересованите
по лица, относно приема
училищата
по
и в
изкуствата;

осигуряване
на
съвременни условия
за реализиране на
качествен
образователен
процес по изкуство и
култура;

- в етап на проект на
реализация
са
3
проекта за ремонт и
реконструкции
на
училища по изкуствата
по
програма
Регионално развитие;
Реализирани ремонтни
дейности със средства
на МК в две училища
по изкуствата

- финансирани проекти
- подпомагане на в сферата на кино
млади
таланти
в производството;
областта
на
изкуствата,
създаване
и
разгръщане
на
програма за дебюти;

3

1

- финансирани
проекти за 3
пълнометражни
дебютни филма

12

създадена
беше
„Творческо
създаване
на дирекция
структурно звено в поколение” в МК
Министерството
на
културата „Творческо
поколение”;
- проведе се конкурс за
- създаване на музей идеен проект;
на
съвременното
изкуство;

повишаване
на
ролята
на
творческите
организации
и
включване
на
гражданското
общество
в
управлението
на
културата
чрез
осъществяване
на
реален
диалог
с
институциите,
децентрализация
и
деконцентрация
на
културната
администрация;

1
- създадена
Дирекция
„Творческо
поколение”
1

- проведен конкурс
за избор на
архитект и
концепция.

провеждат
се
регулярни съвети и
обсъждания
с
организациите
от
гражданския сектор по
всички
възникнали
проблеми
или
при
предстоящи промени в
организацията
,
управлението и при
изменения
в
законодателството;

създаване
на
постояннодействащи - създадени са съвети

1

2

„Специализиран
експертен съвет за
13

5. Утвърждаване
на българската
национална и
културна
идентичност като
част от
Европейското
културно
пространство

обществени съвети
на
национално
и
регионално ниво за
гарантиране
участието
на
гражданското
общество
в
управлението
на
културата;

към
МК,
които
включват
представители
на
творчески,
неправителствени
организации
и
общаствени сдружения

доказване
на
върховите
постижения
на
българското изкуство
и
култура
в
европейски мащаб;

- реализирани турнета
в страни от Европа на
оркестри,
театрални
трупи,
наградени
български филми на
международни
фестивали;

опазване
на
недвижимите
културни ценности”;
„Съвет за теренни
археологически
проучвания”;
„Национален съвет
по
библиотечно
дело”
Специализиран
експертен съвет по
чл. 99, ал. 2 от ЗКН;
Създадени
два
общественоекспертни съвета по
чл. 16 от ЗЗРК – за
театрално изкуство
и за музикално и
танцово изкуство;
Създаден
„Национален съвет
по
библиотечно
дело” - общо 23
- 10 участия на
куклени театри в
чужбина;

2

- 33 участия на
български филми в
международни
конкурси през 2010
30 международни
награди
- 15 турнета в
14

чужбина на трупи от
сферата на театъра
и музиката;

превръщане
на
България в желано
място за реализация
на международни и
чуждестранни
проекти;

разширява
се
партньорската мрежа
на
българските
културни оператори и
са
осъществени
съвместни
културни
проекти
с
международни
партньори;

засилване
на
сътрудничеството с
европейските
партньори
по
различните програми
в
областта
на
културата
и
аудиовизията;

- участие на министъра
на културата в Съвета
на
министрите
на
културата на Европа,
участие
в
редица
работни
групи
и
комитети
на
европейско ниво е
областта на културата
и аудиовизията

- 2 участия на
министъра в
заседания на
Съвета на
министрите на
културата в
Брюксел

1

- участие в 56
заседания към
помощни работни
групи към съвета на
ЕС;
15

привличане
на
средства
от
европейските
програми за подкрепа
на
културата,
създаване
на
необходимия
административен
капацитет
за
усвояването им;

- хармонизация
българското
законодателство
европейското
областта
аудиовизията;

МК
участва
в
Програма
„Култура”
2007
–
2013г.
и
Програма „Медия” 2007
– 2013г. Още няма
резултати
колко
проекта
ще
бъдат
подкрепени. Започна
работа и по подготовка
за
националното
участие
в
Европейската година
на
доброволческите
дейности за активна
гражданска
позиция.
МК е координатор за
България

3

на - законът за радиото и
телевизията
(ЗРТ)
изменен
и
с беше
в допълнен с цел да
на бъде хармонизиран с
европейските
стандарти.

- разработване на
стратегия
за
съхраняване
и
разпространяване на
българската култура,

2

- МК участва със свои
представители
в
работна група
към
Министъра
на
българите в чужбина

2
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идентичност и език,
за
гарантиране
правата на българите
и
българските
общности в чужбина;
изготвяне
на
цялостно
нова
концепция
за
функциониране
на
българските културни
институти в чужбина;

изготвена
е
концепция
за
функциониране
на
българските културни
институти в чужбина и
е
в
процес
на
приемане

- оптимизация на
административния и
оперативния
капацитет
на
българските културни
центрове
и
представителства в
чужбина.
Разширяване
дейността
на
културните центрове
в
чужбина
и
организиране
на
повече
дейности,
свързани
с
културното
наследство
на
България;

оптимизацията
е
пряко
свързана
с
гореспоменатата
концепция
и
след
приемането и ще бъде
реализирана:

част
сме
- създаване на мрежа между
българските международната

1

3

от
17

културни институции
и участието им в
международни мрежи
за културно развитие,
в
областта
на
междукултурния
диалог
и
двустранното
сътрудничество;

мрежа на културните
институти в чужбина
EUNIC.
Реализирани
са съвместни проекти с
други
културни
институти по места;

изработване
и
прилагане
на
програма за активно
представяне
на
България
в
международния
фестивален
и
панаирен
културен
календар;

участие
в
международните
панаири на книгата в
Лайпциг /м. март/ и
Франкфурт
/м.октомври;

изготвяне
на
регистър
на
градовете с културно
значение и обектите
в тези градове, за да
се
включат
в
стратегията
за
развитие
на
културата

- този регистър е част
от
Националния
регистър
на
недвижимите културни
ценности, който се
води от Националния
институт за недвижими
културно наследство.
Като
част
от
недвижимите културни
ценности на страната
те
следва
да
се
включат в стратегията
за
развитие
на

1

1

2
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културата

6. Повишаване на
броя и качеството
на
проектните
предложения,
финансирани
от
Европейските
фондове и други
международни
програми
и
проекти
и
подобряване
управлението на
реализацията на
проектите.

- техническа
подготовка на
проектни
предложения по ОП
«Регионално
развитие» и ОП
«Административен
капацитет»;
- внасяне и
одобрение на
проектните
предложения от
Управляващите
органи на ОПРР и
ОПАК;
- подписване на
договори за
предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ;
- качествено
управление и
координация на
подписаните
договори за
предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ;

ОП „Регионално
развитие” - одобрени
и подписани са 17
договора и още 37
очакват одобрение.
Внесени са за
одобрение по
приоритетна ос 1
„Социална
инфраструктура” 5
броя проектни
предложения, като
общо подписаните
договори за годината
са 13.
Приоритетна ос 3
„Подкрепа за
паметници на
културата с
национално и световно
значение,
допринасящи за
устойчивото развитие
на туризма” –
подготвени и внесени
за одобрение са общо
7 проектни

Брой
подготвени
и внесени
за
одобрение
проекти по
ОП
„Регионално
развитие” –
13 бр.;

Брой подготвени и
внесени за
одобрение проекти
по ОП „Регионално
развитие” – 13 бр.;
Брой подготвени и
внесени за
одобрение проекти
по ОП
„Административен
капацитет” – 1 бр.

Брой
подготвени
и внесени
за
одобрение
проекти по
ОП
„Администр
ативен
капацитет”
– 1 бр.
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- провеждане на
процедури за
възлагане на
обществени поръчки,
свързани с
изпълнението на
проектите и
управление на всички
процеси, свързани с
реализацията на
проектите.

предложения.
- Стойността на
одобрените договори е
28.77 млн. лв.;
- Очаква се одобрение
на договори на
стойност 43 млн. лв.;

ОП
„Административен
капацитет” – през
2010 г. е подготвен и
внесен за одобрение
един проект за
„Разработване на
автоматизирана
информационна
система за електронно
управление на
Националния регистър
на недвижимите
културни ценности” на
стойност 455 730 лв.
Проектът се намира на
етап оценка на
административното
съответствие.
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