Цели на администрацията за 2011 г.
Наименование на администрацията: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
1
Цели за 2011 г.

1. Преструктуриране
и развитие на
процесите в
мрежата на
сценичните
изкуства.

2
Стратегически
цели

3
Стратегиче
ски
документ

Разширяване на Тригодишна
достъпа на
бюджетна
гражданите и
прогноза
гостите на
страната до
културните
продукти,
увеличаване на
маркетинговата
активност,
програмиране и
внедряване на
съвременни
форми на
разпространение
на художествени
продукти с
партньорски
проекти и в
координация с
местните власти
и
неправителствените
организации

4
Дейности

5
Срок
/месец
през 2011
г./

1.1.Мониторинг
и годишна
комплексна
оценка на
дейността на
държавните
културни
институти в
областта на
театралното,
музикалното и
танцовото
изкуства.

Декември
2011

6
Очакван
резултат

Увеличение на
броя на
зрителите
Увеличение на
реализираните
приходи от
билети
Увеличение на
броя спектакли

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор
Индикатор
за текущо
за целево
състояние
състояние
Театрално Театрално
изкуство:
изкуство:
Брой
зрители със
закупен
билет –
1 048 810;

Брой
зрители със
закупен
билет –
1 100 000;

Приходи от
билети в
лева –
6 156 875;

Приходи от
билети в
лева –
6 200 000;

Брой
спектакли –
7 315;

Брой
спектакли 7 500;

Музикално
и танцово
изкуство

Музикално
и танцово
изкуство

Брой
зрители със
закупен
билет –
309 688

Брой
зрители със
закупен
билет 325 000;
1

Тригодишна
бюджетна
прогноза

2.Усъвършенстване
на мениджмънта в
сценичните
изкуства в посока
на пазарно
поведение,
повишаване на
маркетинговата
активност и
оптимизиране на
мрежата за
разпространение на
продукта в сферата
на сценичните
изкуства

Тригодишна
бюджетна
прогноза

1.2.Въвеждане
на единна
електронна
система за
представяне на
програмите и
продажбата на
билети за
спектаклите и
концертите в
сферата на
сценичните
изкуства
2.1.Въвеждане
на системата
за
делегираните
бюджети за
финансиране
на държавните
културни
институти в
сценичните
изкуства.

Март
2011

Декември
2011

Подобряване
на контрола по
отчетността на
дейностите в
сценичните
изкуства

Приходи от
билети в
лева 2 321 398;

Приходи от
билети в
лева –
2 500 000;

Брой
спектакли –
1 436;

Брой
спектакли –
1 550;

Подобряване
на
конкурентноспособността
на държавните
културни
институти в
областта на
сценичните
изкуства и
широко
използване на
способите на
маркетинга и
рекламата, с
цел
предоставяне
на качествен
художествен
продукт,
мобилност и
конкурентно
способност на
творческите
субекти
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Тригодишна
бюджетна
прогноза

Тригодишна
бюджетна
прогноза

2.2.Разширяване на обхвата
на финансовия
ресурс за
подпомагане
на сценичните
изкуства,
включително
на частни
сценични
организации на
конкурснопроектен
принцип

2.3.Изграждане
на
централизирана база за
производство и
поддържане на
сценични
декори,
реквизити и
аксесоари

Декември
2011

Декември
2011

Предоставяне
на
разнообразен
музикален и
танцов продукт
на зрителската
аудитория;
Създаване на
конкурентна
среда;
Повишаване на
интереса към
музикалното и
танцово
изкуство сред
детската и
младежка
аудитория

Театрално
изкуство:
Брой
субсидирани
проекти 22;

Театрално
изкуство:
Брой
субсидирани
проекти 30;

Брой
подпомогнат
и събития по
целева
програма –
5;

Брой
подпомогнат
и събития по
целева
програма 10;

Музикално
и танцово
изкуство
Брой
субсидирани
проекти - 0;

Музикално
и танцово
изкуство
Брой
субсидирани
проекти - 95;

Брой
подпомогнат
и събития по
целева
програма –
6;

Брой
подпомогнат
и събития по
целева
програма 25;

Подобряване
на
организацията
и поевтиняване
на
поддържането
на сценичните
пространства

3

3. Подпомагане на
издателската
дейност и
популяризиране на
българската книга.

Тригодишна
бюджетна
прогноза

4.Развитие на
библиотеките като
съвременни
центрове за
информация , чрез
обновяване на
библиотечните
фондове и
внедряване на нови
информационни
технологии.

5. Създаване на
условия за
последователно
прилагане на
законите,

Тригодишна
бюджетна
прогноза

Реализиране
на програми за
подкрепа на
творчески
проекти в
областта на
книгоиздаването, книгораз –
пространението и
библиотечното
дело.

Декември
2011

4.1.Реализиране на програма
„Българските
библиотекисъвременни
центрове за
четене и
информираност”.

Декември
2011

Тригодишна 5.1.Широк
бюджетна дебат по
прогноза
проекта на
Закон за
сценичните

Засилване на
интереса към
библиотеките и
предоставянат
а от тях
информация и
услуги.

Брой
субсидирани
проекти 26

Брой
субсидирани
проекти 50

Средства:

Средства:

58 400 лв.

130 000 лв.

Брой
проекти по
програмата 0

Брой
проекти по
програмата 700
Средства:
2 000 000 лв

4.2.Участие в
партньорски
проекти за
усъвършенстване на
информационното
обслужване в
библиотеките
Създаване на
условия за
устойчиво
културно
развитие,

Активизиране
на интереса
към книгата и
четенето на
българските
граждани.

Декември
2011

Осигуряване
на достъп до
електронни
бази и
каталози.

Брой
библиотеки,
участващи в
партньорски
проекти 455

Брой
библиотеки,
участващи в
партньорски
проекти 900

Регламентиране на
дейностите в
сферата на
сценичните

Проекти на
около 10 %
от
нормативната уредба

Приет от НС
Закон за
сценичните
изкуства
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регламентиращи
процесите в
областта на
културата

6.Подобряване
организацията по
опазването и
представянето на
културното
наследство

духовно
консолидиране и
просперитет на
нацията

изкуства
Тригодишна
бюджетна
прогноза

5.2.Усъвършенстване и
обновяване на
законовата и
подзаконовата
нормативна
уредба,
обвързано с
промените в
законодателна
та уредба

Тригодишна
бюджетна
прогноза

6.1.Изготвяне
на проект на
Закон за
изменение и
Програма
допълнение на
на
Закона за
правителст- културното
вото за
наследство,
европейско- отразяване на
то
експертни
развитието становища и
на България неговото
2009-2013
приемане
6.1. Доизграждане и
усъвършенства
не на
подзаконовата
нормативна
уредба

изкуства
Декември
2011

Развитие на
меценатството
в България

Обновяване
и приемане
на 70 % от
необходимата
подзаконова
нормативна
уредба

Юни
2011

Гарантиране
законосъобразността на
дейностите в
областта на
движимото
културно
наследство

Изготвен и
приет закон
60%

Декември
2011

Изготвяне на
проекти на
наредби, в
съответствие с
изискванията
на Закона за
културното
наследств

Изготвени
наредби 20%

Приемане
на нов Закон
за
меценатство
то
Изготвен и
приет закон
- 100%

Изготвени и
приети
наредби
80%
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7. Мониторинг и
контрол при
създаването и
разпространението
на
високохудожествени изкуства,
културни продукти
и услуги и
повишаване
ефективността на
борбата с
престъпността и
посегателствата
срещу културното
наследство

8.Опазване на
културното
наследство,
неговото
социализиране,
управление и

Тригодишна
бюджетна
прогноза

Утвърждаване
на българската
национална
идентичност и
културните
традиции във

Тригодишна
бюджетна
прогноза
Музейни
концепции

7.1. Изготвяне
на двустранни
споразумения
за
сътрудничество в областта
на
предотвратяване на
незаконния
износ на
недвижими
културни
ценности

Декември
2011

7.2. Създаване
на работна
група за
изготвяне на
споразумение
между МК,
МВР,
Прокуратурата
и Агенция
„Митници” за
сътрудничество при
посегателство
срещу
културни
ценности

Юни
2011

8.1.Етапно
усъвършенстване на
държавните
музеи в София

Декември
2011

Споразумен
ие - 1 бр.

Гарантиране
на дейностите
по
предотвратяване на
незаконния
износ на
движими
културни
ценности
между
страните по
споразумението

Инструкция
– 1 бр.

Популяризиране на
културното
наследство,
подобряване
на условия за

Изготвяне на
концепция и
тематико –
експозицион
ен план - 5%

Изготвяне
на
концепция и
тематико –
експозицион
ен план 6

представяне като
важен елемент от
културната
политика за поширок достъп на поголям кръг от
населението на
страната и чужди
граждани до
културното
богатство на
нацията.

всички области
на културата и
изграждане
образа на
България като
надежден
партньор с
Европейския
съюз и
световната
общност.

Заключителен доклад
на
работната
група по
мобилност
на
колекциите

8.2. Развитие
на
мобилността
на музейни
колекции и
музейни
специалисти.

Програма
на
Министерството на
културата:
„Опазване
на
движимото
културно
наследство”
8.3.Провеждане на сесия за
подкрепа на
проекти.

8.4.Създаване
на публични
регистри,
методически
указания,
правилници и
др.

опазване на
движимите
културни
Декември ценности и
2011
повишаване на
посещаемостта
в музеите и
галериите.
Споделяне на
добри
практики,
увеличаване
на броя на
временните
изложби,
подобряване
на
сътрудничеств
ото между
музеите и
музейните
специалисти.
Декември Подпомагане
2011
качеството на
управлението
на движимите
културни
ценности и
музейната
дейност.
Декември Развитие на
2011
музейното
дело,
подобряване
на контрола по
регистрацията
и движението
на движимите

35%
Конференции,
каталози,
спечелени
проекти за
мобилност
на
колекциите 25%

Конференции,
каталози,
спечелени
проекти за
мобилност
на
колекциите 75%

Подкрепени
проекти 30%

Подкрепени
проекти 70%

Брой
регистри,
методически
указания,
правилници 10%

Брой
регистри,
методически
указания,
правилници
- 90%
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8.5.Доизгражда
не на
нормативната
уредба за
подобряване
организацията
по опазването
на
недвижимото
културно
наследство
8.6.Стартиране
процеса на
изработване на
планове за
Тригодишна опазване и
бюджетна управление на
седемте
прогноза
обекта,
вписани в
Листата на
световното
наследство на
ЮНЕСКО
8.7.Изграждане
на нови
експозиционни
пространства и
фондохранили
ща със
съвременно
оборудване и
внедряване на
нови
технологии за
опазване и

културни
ценности.
Декември По-добра
2011
защита на
недвижимото
културно
наследство

Декември
2011

Мониторинг на
състоянието на
НКЦ в Стария
град Несебър;
изработване на
проект за План
за опазване и
управление

Декември
2011

Опазване на
движимите и
недвижими
ценности на
културата;

ЗИД - 1 бр.
Наредби - 7
бр.

Изработен
план – 1бр.

Преустройст
во на
експозицион
на зала и
фондохрани
лище – 40 %

Преустройст
во на
експозицион
на зала и
фондохрани
лище – 100
%
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представяне на
произведенията на
изкуството
8.8.Подобряване на
управлението
на културното
наследство
чрез
осъществяване
на контрол и
подобряване
на административния
капацитет

8.9.Продължаване на
консервацията,
реставрацията,
социализацият
а и опазването
на значими
архитектурни и
художествени
НКЦ
8.10. Продължаване на
теренните
археологически проучвания
на найзначимите
археологически НКЦ

Декември
2011

Изготвяне на
доклади,
протоколи,
предписания,
актове за
установяване
на
административ
ни нарушения,
наказателни
постановления
и изграждане
на регионални
инспекторати
Декември Изпълнение на
2011
технически
дейности по
укрепване,
защитни
покрития,
вертикална
планировка,
реставрация и
консервация,
мониторинг
Декември Осигуряване
2011
на теренните
археологически
проучвания на
най-значимите
археологически обекти в
страната

Планови
проверки –
17 бр.

Планови
проверки –
17 бр.

Инспектори
– 4 бр.

Обекта –
20бр.

Разрешения
– 300 бр.

Обекта –
20бр.

Разрешения
– 300 бр.

9

8.11. Актуализация на
списъка на
НКЦ –
Национален
регистър на
НКЦ

9.Гарантиране
спазването на
правата върху
интелектуалната
собственост

Тригодишна
бюджетна
прогноза

Осъществяване на
административен контрол за
защита на
обекти на
авторското
право и
сродните му
права и
създаване на
условия за
развитие на
творческите
индустрии

Декември
2011

Обследване на
обектите,
оглед на място,
изработване на
фотограметрична
документация
изготвяне на
становища;
стартиране на
проект по ОП
„Административен
капацитет”
Декември Осъществява2011
не на поефективна
защита на
интелектуалната
собственост

Обекта –
700 бр.

Обекта –
700 бр.

Издадени
удостоверения – 4429
бр.
Регистрации
на
наименования на
артистични
групи – 16
бр.
Вписвания в
регисдтъра –
1 орган.
Извършени
проверки –
525 бр.
Съставени
актове – 209
бр.
Издадени
наказателни
постановлен
ия – 157 бр.

Издадени
удостоверения – 4500
бр.
Регистрации
на
наименования на
артистични
групи – 10
бр.
Вписвания в
регисдтъра
– 5 орган.
Извършени
проверки –
450 бр.
Съставени
актове – 200
бр.
Издадени
наказателни
постановлен
ия – 120 бр.
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10. Държавно
подпомагане на
създаването на
нови филми

Създаване на
конкурентноспос
обни български
филми

Тригодишна
Конкурсни
бюджетна
сесии за
прогноза
филмови
проекти

11.Въвеждане на
квотен принцип при
селекция на
дебютни филми

Създаване на
устойчив
механизъм за
навлизане на
млади автори
във филмовия
процес

Тригодишна
Промени в
бюджетна
подзаконовите
прогноза
актове и
вътрешните
Правила за
финансово
подпомагане

12.Въвеждане на
ефективни практики
за международна
промоция на
българското кино

Популяризиране
на постиженията
на българската
култура

13.Организиране на
прояви за
представяне на
българското кино в
чужбина

Популяризиране
на новото
българско кино

Тригодишна
Създаване на
бюджетна
практика за
прогноза
целево
финансиране
на
международната промоция
Тригодишна Организиране
бюджетна на седмици на
прогноза
българското
кино в чужбина

Април
Юни
Октомври
Декември
2011
Март
2011

Май
2011
Декември
2011

Декември
2011

Извършени
проверки –
14 бр.
Изготвени
експертни
заключения
– 109 бр.

Извършени
проверки –
18 бр.
Изготвени
експертни
заключения
– 100 бр.

Обективна и
прозрачна
конкурсна
процедура

Проекта 12бр.
Проекта – 8
бр.

Проекта – 17
бр.
Проекта – 4
бр

Изменения в
Устр.
Правилник на
ИА НФЦ
Приемане
Правила за
финансово
подпомагане

Пълнометражни
филма – 3
бр.

Късометраж
ни филма 6 бр.

Представяне
на български
филми на
международни
фестивали

Участия в
межд.конкур
си – 33 бр.

Участия в
конкурси –
35 -45 бр.

Международ
ни награди –
30 бр.

Международ
ни награди 30- 35 бр.

Отразяване на
събитието,
интерес на
публиката и
оценка на
професионалните среди

Седмици – 3
бр.

Седмици – 3
бр.
Запълняемо
ст на
киносалонит
е - 30%

Пълнометражни
филма – 4
бр.
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Тригодишна Финансова
бюджетна подкрепа за
прогноза
разпространение на БГ
филми,
кинопоказ и
фестивали в
страната

14.Увеличаване на
публиката в
киносалони

Създаване на
траен интерес
към новите
български
филми

15.Подобряване на
автоматизираната
информационна
инфраструктура

Обективност и
прозрачност на
дейността

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

Активиране на
Тригодишна
международната бюджетна
дейност за
прогноза
популяризиране
достиженията на
българската
култура и
повишаване
конкурентоспосо
бността на
българския
културен продукт

Тригодишна
Разработка на
бюджетна
автоматизирапрогноза
на система за
обработка на
статистическа
информация по
чл.43 на ЗФИ

Декември
2011

Юни
2011

Увеличаване
броя на
зрителите

Зрители 452 814 бр.
Зрители на
български
филми – 4%
от всички
зрители

Зрители 100 000 бр.
Зрители на
български
филми – 4%
от всички
зрители

Въвеждане на
автоматизиран
а система за
статистическа
информация

Обработка
на
статиситическите данни
по
международните
стандарти
Публичност
на
показателите от
киносалони
Увеличаване
броя на
проявите,
участие в
работни
групи и
международ
ни проекти

Точна и
подробна
информация
по
изискванията на
международни
отрганизации

Декември Утвърждаване
Разширяване
2011
на
на
възможностите
положителния
за равноправно
образ на
общуване с
страната, на
европейските
българската
народи за
нация и
изграждане на
култура в
общ
чужбина;
хуманистичен
мироглед и
обединение
около
ценности,
които

Разширяван
е на достъпа
до
европейския
пазар на
изкуство за
българските
творци
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подчертават
българската
уникалност и
допринасят за
формирането
на Европейска
културна
идентичност
17. Разширяване и
утвърждаване
мястото на
българската
култура в
световните
културни процеси

18. Организиране на
медийни кампании,
седмици и дни на
българското
изкуство в рамките
на международни
фестивали у нас и в
чужбина;
представяне и
разпространение
чрез целеви
културни проекти

Активиране на
Тригодишна
международната бюджетна
дейност за
прогноза
популяризиране
достиженията на
българската
култура и
повишаване
конкурентоспосо
бността на
българския
културен продукт

Развитие на
съществуващата мрежа на
български
културни
институти в
чужбина и
разкриване и
на нови
културни
институти

Декември
2011

Оптимизиране дейността
на
институтите

Приемане
на нова
концепция
за
цялостното
функциониране на БКИ
в чужбина

Тригодишна
бюджетна
прогноза

Привличане на
средства от
Европейските
програми и
двустранни
спогодби за
подкрепа на
културата

Декември
2011

Брой прояви
и съвместни
проекти

Активен
диалог с
партньори
от други
държави
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19. Създаване на
междуведомствен
секретариат на
бъдещ Национален
съвет по
дигитализация

Дигитализация
на културното
съдържание и
интеграция с
европейското
дигитално
културно
пространство

Тригодишна Изготвяне на
бюджетна стратегия за
прогноза
цифровизация
на културното
съдържание

Юни
2011

20.Осигуряване на
съвременни
условия за
реализиране на
качествен
образователен
процес по изкуство
и култура

Осигуряване на
качествено
образование по
изкуство и
култура

Тригодишна 20.1.Разширябюджетна ване на
прогноза
обхвата на
програмите в
подкрепа на
деца с изявени
дарби в
областта на
изкуствата

Декември
2011

Предоставяне
на стипендии
за
стимулиране
на деца с
изявени дарби

Брой деца,
получили
стипендии
136

Брой деца,
получили
стипендии
200

20.2. Насърчаване и
подпомагане
творческото
израстване

Декември
2011

Подпомагане
на деца и
ученици чрез
еднократно
финансово
подпомагане
за участие в
курсове по
изкуствата,
майсторски
класове,
пленери и
конкурси

Брой деца,
получили
еднократно
финансово
подпомагане
29

Брой деца,
получили
еднократно
финансово
подпомагане
50

Изразходвани средства
от
училищата

Изразходвани средства
от
училищата

Брой
проведени
заседания
на
бъдещият
секретариат

20.3. Оценка на Декември Модернизира2011
състоянието
не на учебната
на учебната
база за
база на
подготовка на
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училищата по
изкуствата,
анализ на
получена
информация за
извършени
дейности и
изразходвани
средства в
рамките на
делегирания
бюджет,
средства за
капиталови
разходи и от
външни
източници

творчески
кадри в
областта на
изкуствата и
културата

по
изкуствата и
културата за
модернизиране на
учебната
база

по
изкуствата и
културата за
модернизиране на
учебната
база

21.Повишаване
степента на
реализация на
кадрите на
българското
образование в
училищата по
изкуствата и
културата

Осигуряване на
качествено
образование по
изкуство и
култура

Тригодишна Задълбочавабюджетна не на процеса
на взаимно
прогноза
обвързване на
учебните
програми в
средните и
висши училища
по изкуствата с
нуждите на
културните
институти

Декември
2011

Подобряване
на
професионалната
подготовка на
учениците

Брой
осъвременини учебни
програми по
професии
15

Брой учебни
осъвременени обучени
програми по
професии
25

22. Предконсулска
заверка на
документи в
областта на
изкуството и

Осигуряване на
качествено
образование по
изкуство и
култура

Тригодишна
бюджетна
прогноза

Декември
2011

Своевременно
и качествено
обслужване на
гражданите,
подали

Брой
заверени
документи 896
Брой

Брой
заверени
документи 900
Брой

Обслужване на
граждани,
подали
заявление за
предконсулска

15

културата и
разглеждане на
искания за закрила
на деца с изявени
дарби

заверка на
документи в
областта на
изкуството и
културата и
искания за
закрила на
деца с изявени
дарби

заявление за
предконсулска
заверка на
документи в
областта на
изкуството и
културата и
искания за
закрила на
деца с изявени
дарби

разгледани
искания 165

разгледани
искания 250
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