Ежегодни цели на администрацията за 2010 г.

1
Цели за 2010 г.

2
Стратеги
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о
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1. Опазване на
културното наследство в
Република България като
важен фактор за
развитието на туризма и
културната индустрия и
интегрален компонент от
националната
идентичност;

Развитие на
културната
индустрия,
въвеждане на
европейски
модели за
управление,
стопанисване и
развитие на
културното
наследство;

Операти o
Подписване на
вна
договори за
програм
предоставяне на
а
безвъзмездна
„Региона финансова помощ по
лно
Приоритетна ос 1.1 на
развитие Оперативна програма
” на ЕС
„Регионално развитие” и
реализация на проекти:
1. Проект «Основен
ремонт и преустройство
на Национален музей на
българското
изобразително
изкуство»;
2. Проект
«Строителство,
рехабилитация и
модернизация на
сградата на Русенската
опера»;
3. Проект
«Модернизация на

15-02.2010
–
12.12.2010.

Подобряване
на качеството
и достъпа до
културни
ценности,
услуги и
образователн
овъзпитателни
дейности.

5

5

2

Приемане на
Национална
стратегия за
културно
наследство;
Повишаване
ефективността на
борбата с
престъпленията
срещу културното
наследство.

основна сцена на
Драматичен Театър „Ст.
Бъчваров”;
4. Проект
«Модернизация на
сградата на
Националното училище
за музикално и танцово
изкуство „Добрин
Петков” – Пловдив;
5.
Проект «Ремонт,
рехабилитация на
сградата на
Професионална
гимназия по полиграфия
и фотография», гр.
София;
o
Изготвяне на
проекти за обекти по
31.03. 2010
Приоритетна ос 1.1 на
Оперативна програма
„Регионално развитие” и
кандидатстване пред УО
на ОПРР:
1. Реконструкция,
рехабилитация и
оборудване на сградата
на Опернофилхармонично
дружество - гр.Русе;
2. Ремонт и
подобряване на
енергийната
ефективност на сградата
на Национално училище
за музикално и сценично
изкуство „Панчо

Подобряване
на качеството
и достъпа до
културни
ценности,
услуги и
образователн
овъзпитателни
дейности.

8

8

Формиране
на условия за
устойчиво
културно
развитие,
чрез
създаване на
благоприятна
културна и
жизнена
среда.
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Програм
а на
Министе
рство на
културат
а:

Владигеров” – Бургас;
3. Ремонт и
модернизация на
сградата на Опернофилхармонично
дружество”, гр.Бургас;
4. Подмяна на
електрическата
инсталация на
Сатиричен театър
“Алеко Константинов” гр.
София;
5. Строителство и
модернизация на
сградата на Концертен
комплекс "България"гр.София;
6. Ремонт и
благоустрояване на
прилежащата
инфраструктура на
Националния
исторически музей;
7. Основен ремонт и
адаптация за Музей на
черноморската култура
на бившата сграда на
Морската търговска
гимназия – о. Св. Кирик;
8. Ремонт и
благоустрояване на
архитектурен музей „Св.
София”

o Консервация и
реставрация

Насърчава
не
развитието
на
културните
институции
, като част
от
елементите
на
интегриран
ото градско
развитие.

01.01.31.12
2010

Развитие
на
интегриран
4

“Опазван
е на
недвижи
мити
културни
ценности
”
Инвести
ционна
програм
а на МК

o Аварийноконсервационни
работи вследствие
на природни
бедствия и
непредвидени
обстоятелства,
застрашаващи
запазването
на национално
значими културни
ценности
(използването на
средствата само
след одобрение от
Министъра на
културата)

и културни
продукти
чрез
опазване и
социализир
ане на
културноисторическ
ото
наследство
.

1. Консервационнореставрационни работи
и благоустройство по
исторически хълм
„Трапезица”, Велико
Търново
-защитно покритие
църква №8 – „Св. Иван
Рилски
-завършване югоизточна
порта и кула
-археологическо
проучване и студентски
-проектиране,
строителен надзор,
инвеститорски контрол,
методично ръководство
и такси
2. Консервационно5

реставрационни работи
на Тракийска гробница
край с. Александрово,
община Хасково
-КРР по стенописите и
най-неотложни работи
съгласно препоръките
на международна
експертна група
-проект и изпълнение на
защитна сграда
3.Тракийски култов
център край с. Старосел,
община Хисар
-завършване
експонирането и
възстановяването на
купол
от каменни квадри проект и изпълнение на
защитна сграда
4.Църква „Св. Св.
Константин и Елена”,
Велико Търново
(църква на Кольо
Фичето) – Аварийноконструктивно укрепване
и консервационнореставрационни работи
4.Експониране на
погребален комплекс в с.
Борисово,
община Елхово
5.Консервационно6

реставрационни работи
Крепостни стени в гр.
Созопол
6.Консервационнореставрационни работи
НИАР „Плиска” НИАР
„Велики Преслав”,
област Шумен
7.Укрепване на
подпорна стена към
църква „Св. 40
мъченици”
в гр. Велико Търново
8.Църква „Св. Св. Кирил
и Методий” в
АР„Старинен Созопол” –
консервационнореставрационни работи
9.Консервационнореставрационни работи
– църква
”Св. Богородица
Пантанаса”, гр. Мелник
10.Консервационнореставрационни работи
и благоустройство
на средновековна
крепост „Калята”, гр.
Якоруда , област
Смолян
7

11.Аварийна
консервация на
„Късноантична и
средновековна
крепост „Порос”, Бургас
12.Археологически
резерват „Мадара”,
област Шумен –
укрепване
на скалния масив

13. Скални църкви с.
Иваново, област Русе
-довършване
реставрацията на
стенописите
– премахване на
розовите воали по
стенописите
- укрепване на скалния
масив
14.Археологически
резерват
„Средновековен град
Червен”,
област Русе – ремонт на
защитни покрития на
църквите и
реконсервация на
консервирани зидове

15.Археологически
8

комплекс „Перперикон”,
област Кърджали
– оформяне на подходи
и наблюдателни
.
площадки
16. Реставрация на
църкви в Асеновград по
одобрени програми
и проекти на програма
„ФАР” – Родопската
Света Гора
17. ”Скално Светилище”
край с. Татул, община
Момчилград,
област Кърджали –
оформяне на подходи и
наблюдателни
площадка
18. Конструктивно
укрепване и
консервационнореставрационни
работи но сградата на
НИОНКЦ (НИПК) бул.
„Княз Дондуков”
№ 16, София – паметник
на културата категория
„местно значение”
19. Консервационнореставрационни работи
– археологически
резерват Верея „Аугуста
Траяна”, Стара Загора
20. Музейна експозиция
9

– възстановяване
първообраза на
разкритите неолитни
жилища, гр. Стара
Загора
21.Аварийна
консервация и защитно
покритие на
”Шиманова баня”,
Велико Търново

22. Тракийска куполна
гробница край гр.
Поморие
-аварийна консервация-изграждане на защитна
– приемна сграда и
благоустрояване

o Консервационнореставрационни
работи на Културни
ценности
извън територията на
Република България
1. Реставрация на
Военен паметник в с.
Беранци,
Битоля, Македония
2.Консервационнореставрационни работи
на църква
10

”Св. Никола” в
Лозенград, Турция
3. Проучване и
мониторинг и аварийни
средства, с цел
запазване на
национално значими
български културни
ценности извън
територията на
Република България

o Консервационно–
реставрационни
работи на недвижими
паметници на
културата по
Държавна задача;

Операти
вна
програм
а
„Региона
лно
развитие
” на ЕС

o Изготвяне на проекти
за обекти по
Приоритетна ос 3.1
на Оперативна
програма
„Регионално
развитие”;
1.
“Консервация и
реставрация на
Тракийската гробница
при село
Александрово”;
2.
„Изграждане на
подпорна стена,
художествено

04-08.2010

Развитие на
туристичес
кия продукт
по
икономичес
ки устойчив
начин,
които да
генерира
допълните
лна
добавена
стойност
както за
11

осветление и
туристическа
инфраструктура за
достъп до исторически
резерват Трапезица в
гр. Велико Търново”;
„Възстановяване,
3.
експониране и
изграждане на
туристическа
инфраструктура на
Раннохристиянска
базилика "Червената
църква" край гр.
Перущица”;
4.
„Възстановяване и
социализация на
Емпорион „Пистирос” –
Античен търговски
център, област
Пазарджик ”

Подготовка за подаване
на средносрочна
рамкова инвестиционна
програма по ОП
„Регионално развитие”
операция 3.2 „Развитие
на регионалния
туристически продукт и
маркетинг на

местното
население,
така и за
посетители
те.
Подобряване
на
материалнотехническото
състояние на
паметниците
на културата
с национално
значение
притежаващи
висок
туристически
потенциал;
Съхраняване
и опазване на
ценното
национално
културноисторическо
наследство;

05.2010

Организира
не на
събития с
регионален
и
12

дестинациите”

национале
н обхват и
въздействи
е.

Поддържане на
Националния регистър
на недвижимите
културни ценности,
изграждане на
национална
информационна система
и обслужване свързано с
нея

Актуализиран
е на
Националния
регистър на
недвижимите
културни
ценности и
поддържане
на актуална
информация
за
състоянието
на
недвижимите
културни
ценности

39 000

37 000*

Осигуряванен
а юридическа
защита на
недвижимите
културни
ценности;
- Повишаване
ефективностт
а при
опазването на
недвижимите
културни
ценности.

600

4 000

Издирване, изучаване и
определяне режими на
опазване на НКЦ и
определяне реда за
обществен достъп

13

25

30

450

480

Становища по
устройствени схеми и
планове, инвестиционни
инициативи и проекти,
концесии и контрол по
намеси в територии и
обекти на КИН

2 600

2 650

Обслужване "на едно
гише"

7 200

7 300

Специализирано
документиране фотограметрия,
геодезия, фото и видео
и поддържане на архив

28050

28 150

Провеждане на
следдипломна
квалификация за
архитекти

20

20

Участие в проекти за
изменение и допълнение
на законови и
подзаконови актове и
становища по
предложения
Методически указания,
анализи, експертизи,
становища върху
състоянието на НКЦ,
международни
експертизи, мониторинг
и определяне на
приоритети за опазване

Гарантиране
законосъобра
зно-стта на
дейностите.

Подпомагане
качеството на
опазване на
недвижимите
културни
ценности.
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.Популяризиране на НКЦ
и дейността по
опазването им - печатни
издания, медийни
участия, изложби,
чествания и др.

Запознаване
на
обществото
със
спецификата
и качествата
на
паметниците
на
културата и
съхранението
им за
поколенията

Извършване на
проверки от служители
на ГД”ИОКН”, о-л „НН”

30

15

Съставяне на актове
за установяване на
административни
нарушения от
служители на ГД”ИОКН”
о-л „НН”

15

Издаване на
наказателни
постановления

15

Издаване на
съгласувателни
становища по чл.83 и
чл.84 от ЗКН
.Представителство
пред съдебната власт
на дела, в които страна
е МК

35

600

.

30

15

Опазване на
движимото културнонаследство
- Опазване на
културното наследство,
подобряване на достъпа
до него, дигитализация
на музейните фондове,
на музейната
информация и на
музейната дейност,
създаване на публични
регистри, партньорство с
граждански организации
за по-добро
социализиране на
културното наследство.
Подобряване на
контрола по
регистрацията и
движението на
движимите културни
ценности.
- Установяване на
механизми за издирване
и връщане на нелегално
изнесени движими
културни ценности –
национално богатство
в страни-членки от ЕС;
повишаване нивото на
сигурност и
подобряване условията
за съхранение на
движими културни
ценности в музеите и

Закон за
културно
то
наследст
во

Реставриране и
консервиране на
движими културни
ценности

Програм
а на
Министе
рство на
културат
а:
“Опазван
е на
движими
те
културни
ценности
”
Концепц
ия на МК
за
водещи
столични
музеи

Основен ремонт и
изграждане на
хранилища за музейни
ценности в сградата на
ул. „170” в.кв. „Изгрев”.

Опазване на
културните
ценности;

брой
13 125

брой
13 130

Предложение за
Национален музей на
визуалните изкуства/ в
квартал 500/ интегриращ колекциите
и функциите на
съществуващите два
музея: Национален
музей на българсното
изобразително изкуство
и Национална галерия
16

тези, съхранявани от
физически и юридически
лица;
- Повишаване
ефективността на
борбата с
престъпленията срещу
културното
наследство.

за чуждестранно
изкуство.

Посещения в музеи и
галерии

Развитие на
интегрирани
културни
продукти,
свързани с
популяризира
нето на
културата и
съхраняване
на
националната
идентичност.
Популяризира
не на
културното
наследство и
по-голяма
посещаемост
в музеите и
галериите;

Подкрепени творчески
проекти – провеждане на
сесии

Етапно
усъвършенстване на
столичните музеи
Нова териториална
организация на музеите
Взаимодействие между
музейната мрежа и

брой
3 558 363

брой
3 621 534

брой
проекти
20

брой
проекти
25

12. 2010
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недвижимото културно
наследство
Участие в проекти за
изменение и допълнение
на законови и
подзаконови актове

12. 2010

Мобилност на музейните
колекции

12.2010

Новопостъпили културни
ценности във фондовете
на музеи и галерии
Извършени проверки от
инспекторите на Главна
дирекция „ИОКН”, отдел
„ДН”

Съставени актове за
установяване на
административни
нарушения по чл.15,
чл.192 и чл.229 от ЗКН
от служителите на
отдел „ДН”
Издадени наказателни
постановления по
чл.229 ЗКН от
служителите на отдел
„ДН”

7

11

брой
единици
69 750

брой
единици
72 348

брой
проверки
27

брой
проверки

Гарантиране
законосъобра
зността на
дейностите.

Ограничаване
износа и
злоупотребит
ес
Движими
паметници
на
културата.
Ограничаване
износа и
злоупотребит
ес
Движими
паметници
на
културата.
Ограничаване
износа и
злоупотребит
ес
Движими

15

брой
актове

брой
актове
12

-

Брой
постанов
ления

Брой
постанов
ления

-

10
18

паметници
на
културата.
Изпратени сигнали за
издирване на
откраднати български
движими културни
ценности
Получени и обработени
сигнали за издирване на
откраднати движими
културни ценности от
страни-членки на ЕС по
съответните
международни актове*
Дейности по
ратифициране на
международни
документи за борба с
трафика на културни
ценности;**
Създаване и
поддържане на
регистри на:
- административно
наказаните лица,
- издирваните
движими културни
ценности от
страни-членки и от
България;
- заловените и
конфискувани в
полза на държавата
движими културни
ценности;

Брой
сигнали
1

Брой
сигнали
5

Брой
сигнали
13

Брой
сигнали
15

Брой
ратифик
ации
-

Брой
ратифика
ции
1

Брой
лица
Брой дкц

500

Брой дкц
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Представителство
пред съдебната власт
на дела в които страна
е МК
Предоставени права за
възпроизвеждане на
движими културни
ценности по реда на
чл.177 от ЗКН
2.
Утвърж
даване
на
българс
ката
национа
лна
идентич
ност,
чрез
изгражд
ане
образа
на
Българи
я като
надежде
н
партньо
р, с
подчерт
ан
принос в
укрепван
ето и
развити
ето на

Брой
явявания
20
брой
предостав
ени права
30

1.
Програм
а на
правите
лството
на
европей
ското
развити
е на
българи
я 20092013 г.
2.
Тригоди
шна
бюджет
на
прогноз
а за
20102012 г.;
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отноше
нията
ни с
Европей
ския
съюз;

2. Развитие на
изкуствата и културата

Национален
“Култура”

фонд

Програм
а на
министе
рство на
културат
а:
„Национ
ален
фонд
“Култура
”

01.01.31.12.2010

Насърчаване
създаването
на културни
продукти;

Брой
проекти
350

Брой
проекти
400

Брой
докуметн
и

Брой
докуметни
8

- Стимулиране
развитието на
нови форми
на
съвременно
изкуство;
- Повишаване
на
мобилността
на
българските
артисти
включване на
дебютанти в
културния
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живот;

8

- Развиване
на
научноизслед
ователската
дейност в
областта на
културата;
Информацион
но
осигуряване
на културния
сектор;
Усъвършенст
ване
методите за
управление
на културни
институти и
проекти и на
управленския
капацитет.
o Подкрепа на проекти
за регионално
развитие.

01.01.31.12.2010

- Опазване и
популяризира
не на
нематериалн
ото културно
наследство;

Брой
проекти
5

Брой
проекти
5

- Опазване и
популяризира
не на
материалното
22

културно
наследство.
Филмово изкуство
- Подпомагане
създаването на
български игрални,
документални и
анимационни филми,
разпространението и
международното
промоциране на
българското кино;

Програм
а на
Министе
рство на
културат
а:
„Филмов
о
изкуство”

Създадени игрални,
документални и
анимационни филми

01.01.31.12.2010

Дебютни филми

01.01.31.12.2010

Международни
копродукции с българско
участие

01.01.31.12.2010

32

38

4

4

8

9

20

21

Стимулиране
развитието
на нови
форми на
съвременно
българско
кино;

- Разширяване на
възможностите за дебют
на млади автори и на
аудиторията на
българските филми.
Включване на
дебютанти в
културния
живот
Популяризира
не на
българското
кино в
чужбина;
- Повишаване
на
мобилността
на
българските
продуценти;
Подкрепени български
филми за

01.01.31.12.2010

Популяризира
23

разпространение

Театрално изкуство
−
Увеличаване на
маркетинговата
активност при
разпространението на
театралния продукт;
− Разширяване на
аудиториите;

Програм
1. Театрални
а на
Министе представления
рство на
културат
а:
„Театрал
но
изкуство”

не на
българското
кино.
01.01.31.12.2010

По-добър
театрален
маркетинг.

брой
представ
ления

брой
представл
ения

7315
Брой
спектакли
1250

8 300
Брой
спектакли
1350

− Акцентиране върху
увеличаване на
разпространението на
вече готовия театрален
продукт;
− Активиране на
посланията към
младежката и детска
аудитория;
− Усъвършенстване на
театралния мениджмънт
по посока на по-ясно
пазарно поведение и поефективна
разпространителска
театрална мрежа;
партньорски проекти и
координация с местните
власти.
24

2. Посетители

01.01.31.12.2010

Провокиране
на интереса
на зрителите;

брой
зрители
995 111

брой
зрители
1 160 000

брой
проекти
80

брой
проекти
90

лева

лева

- Възможност
за достъп на
зрители в
населените
места без
театър;
- Възможност
за
подпомагане
на
интердисципл
и-нарни идеи,
участие във
форуми,
пътувания,
обучения и
др.
3.Субсидии за творчески
проекти

01.03.30.04.2010
01.09.31.10.2010

- Устойчивост
на
театралните
традиции;
Приоритизира
не
на значимите
театрални
форуми
чрез конкурс.

4.Субсидии за творчески

01.03.-
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проекти

30.04.2010

- По - широко
привличане
на детскоюношеските и
младежки
зрителски
аудитории;

365 000

700 000

представ
ления
1250

представл
ения
1 350

брой
345
951
брой 114

брой 360
000

- Създаване
на условия за
интегриранет
о им в
културния
живот на
страната.
Музикално и танцово
изкуство
- Активно подпомагане
създаването, развитието
и разпространението на
музикалното и танцово
изкуство.

Програм
Музикални и танцови и
други представления
а на
Министе
рство на
културат
а:
„Музикал
но и
танцово
изкуство”

01.01.31.12.2010

-Подобряване
на
образователн
ата
инфраструкту
ра;
Задоволяване
на все поширок
спектър от
културни и
художествени
потребности
на младите
хора.

Посетители

01.01.31.12.2010

брой
26

Субсидиране на
творчески проекти

01.03.30.04.2010

190

01.09.31.10.2010
Средства, необходими
за субсидиране на
творчески проекти от
сесии и целеви програми

Гарантиране
защитата на
интелектуалната
собственост
- Гарантиране
спазването на правата
върху интелектуалната
собственост чрез
осъществяване на
административен
контрол за защита на
обекти на авторското
право и сродните му
права и създаването на
необходимите добри
условия за изграждането
и развитието на
творческите индустрии.

Програм
а на
Министе
рство на
културат
а:
„Гаранти
ране
защитат
а на
интелект
уалната
собствен
ост”

сума
365 000

01.03.30.04.2010

- По
резултатна и
качествена
дейност на
музикалните
и танцови
институти и
формации.

Издадени
удостоверения по реда
на ЗАРПТОДНСОАПСП

01.01.31.12.2010

брой
Създаване на удостове
необходимите рения
7200
добри
условия за
изграждане и
развитие на
творческите
индустрии.

Извършени регистрации
на наименования на
артистични групи по
ЗАПСП.

01.01.31,12,2010

600 000

брой
удостовер
ения
7300

брой
брой
регистрац регистрац
ии
ии
20
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25
брой
вписвания
3

Вписвания в регистъра
по чл.40, ал.4 от ЗАПСП
организации за
колективно управление
на права
Извършени проверки по
ЗАПСП

01.01.31,12,2010

брой
вписвани
я
3

01.01.31,12,2010

Съставени актове за
установяване на
административни
нарушения по чл.97 от
ЗАПСП
Издадени наказателни
постановления за
налагане на
административни
санкции по чл.97 от
ЗАПСП
Проверки по
ЗАРПТОДМДНСОАПСП

01.01.31,12,2010

брой
проверки
730
брой
актове
300

брой
проверки
730
брой
актове
320

01.01.31,12,2010

брой
постанов
ления
200

брой
постановл
ения
200

01.01.31,12,2010

брой
проверки
20

брой
проверки
20

Съставени актове по
Раздел втори на Глава
четвърта от
ЗАРПТОДМДНСОАПСП
Наказателни
постановления по
Раздел 2 на Гл.4 от
ЗАРПТОДМДНСОАПСП
Изготвени експертни
заключения, възложени
от органите на
досъдебното
производство

01.01.31,12,2010

брой
актове
15

брой
актове
15

01.01.31,12,2010

брой
постанов
ления
15
брой
документ
и 90

брой
постановл
ения
15
брой
документи
100

01.01.31,12,2010
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Подкрепата на
обществените
библиотеки, на
българския книжен
сектор и народните
читалища
- Създаване на условия
за подпомагане на
културни инициативи,
отбелязване на значими
годишнини, методически
срещи и конференции,
насочени към
извършване на поцялостен анализ за
утвърждаване на книгата
и четенето;
- Подкрепа на културната
мисия на
книгоиздаването, чрез
подпомагане на
издателската дейност и
популяризиране на
българската книга по
света;

Програм
а на
Министе
рство на
културат
а:
„Подпом
агане
развитие
то на
българск
ата
култура
и
изкуства,
на
българск
ия
книжен
сектор,
библиот
еки и
читалищ
а”

Книжен сектор подкрепени проекти и
прояви

01.01.31,12,2010

Развитие на
националната
издателска
продукция

брой
150

Брой
200

- Създаване на условия
за развитие и
утвърждаване на
библиотеките като
съвременни центрове,
осигуряващи ефективно
библиотечноинформационно
обслужване на широк
кръг потребители;
29

- Подобряване на
библиотечното и
информационно
обслужване на
национално и
регионално ниво;
- Модернизира не
дейността на
обществените
библиотеки, чрез
внедряване на
съвременни
информационни и
комуникационни
технологии.

o Народна библиотека
"Св.Св. Кирил и
Методий" и
регионални
библиотеки
− Набавени
библиотечни
документи
− Абонамент

01.01.31,12,2010

Развитие на
библиотечноинформацион
ното
обслужване
По – високо
качество на
библиотечнит
е услуги за
гражданите.

60 000

2 500

60 000

2 500

− Бази данни

1 500 000

1 600 000

− Регистрирани
читатели

14 000

14 000

− Заети
библиотечни

450 000

450 000
30

материали
8 000

8 000

18000

18000

60

60

− Изложби и др.
културна дейност.

40

40

− Научна дейност

50

50

50

50

Брой
регистрир
ани

Брой
регистрир
ани

3 370

3 400

- Повишаване брой
качествоствот 8 000
о на

брой
8 020

− Информационно
обслужване
− Реставрирани и
консервирани
библиотечни
документи

− Издания
o Читалища
−

−

Осигуряване на
съвременни условия

Програм
а на
Министе

01.01.31.12.2010

Утвърждаване на
читалищата като
основни културни
центрове по места
Конкретни стъпки
за повишаване
ефективността на
работа в
читалищата.

Обучавани ученици

01.01.30.06,
01.09. –

Разширяване
спектъра на
културните
дейности и
изяви за
различните
възрастови и
социални
групи в
общините;
Съхранение и
популяризира
не на
традиционнат
а българска
култура и
фолклор.
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за реализиране на
качествен
образователен
процес по изкуство и
култура

31/12.2010

рство на
културат
а:
„Обучен
ие на
кадри в
областта
на
изкуство
то и
културат
а”

образование и
квалификация
та на
учителите;

Подобряване
на
образователн
ата
инфраструкту
ра
Резултати от учебния
процес

Педагогически персонал

Непедагогически
персонал

Учители с
професионална
квалификационна степен

01.01.30.06,

годишен
успех 4,5

годишен
успех 4,5

01.09. –
31/12.2010
01.01.30.06,

брой
1 255

брой
1 260

01.09. –
31/12.2010
01.01.30.06,

брой
388

брой
390

01.09. –
31/12.2010
01.01.30.06,

брой
320

брой
325

брой
190

брой
200

01.09. –
31/12.2010
Предоставени стипендии
Осъществяване на

Програм

01.01.30.06,

Увеличаване

32

а на
Министе
рство на
културат
а:
„Закрила
на деца
с
изявени
дарби”

специална закрила на
деца с изявени дарби
в областта на
изкуствата и култура

01.09. –
31/12.2010

Еднократно финансово
подпомагане

01.01.30.06,

участието на
даровити
деца в
конкурси и
изложби у нас
и в чужбина.

брой
120

брой
140

01.09. –
31/12.2010

3.
Активир
ане на
междуна
родната
дейност
за
популяр
изиране
достиже
нията на
българс
ките
творци
и
повишав
ане
конкурен
тоспосо

1.
Програм
а на
правите
лството
на
европей
ското
развити
е на
българи
я 20092013 г.
2.
Тригоди
шна
бюджет
на
33

бностт
а на
българс
кия
културе
н
продукт.

3. Популяризиране на
културата

Участие на МК в
процеса на вземане

прогноз
а за
20102012 г.;

Програм
а на
Министе
рство на
културат
а:
1.
„Популяр
изиране
на
културни
продукти
и
ценности
”;
2.„Между
народно
културно
сътрудни
чество”.

1.
Европей

o Участие в работата
на Съвета и

01.01.31,12,2010

Утвърден
авторитет във
34

на решение в ЕС в
областта на културата
и
аудиовизията

ската
Програм
а за
култура
в
глобализ
иращия
се свят;
2.
Работен
план за
култура
за
периода
20082010 г.;
3.
Решение
на
Европей
ския
парламе
нт и на
Съвета
за
създава
не на
многогод
ишна
програм
а на
общност
та
за
защита
на
децата
при

помощните органи
към него – комитети,
работни
групи.

формирането
на политиките
на ЕС в
областта на
културата
и
аудиовизията.
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използва
не на
интернет
и други
комуника
ционни
технолог
ии.
4.
Участие
в
програм
ите на
ЕС
„Култура
”,
„Европа
за
граждан
ите”

Хармонизация на
българското
законодателство с
европейското в
областта на
аудиовизията

Подкрепа и развитие
на културното
многообразие

1.
o Приет ЗИД на ЗРТ
Директив
а за
аудиовиз
уални
медийни
услуги.
o Подготовка на проект
за закон за
аудиовизуални
медийни услуги.

28.01

Конвенц
ията на
ЮНЕСК
О за
опазван

01-12 31.12.2010

o Участие в
координационни
срещи между
Европейската
комисия и

Новоприетият
закон изцяло
транспонира
директивата в
националното
законодателс
тво .

02.01.31,12,2010

Утвърждаван
е на
културното
многообразие
като фактор
36

еи
насърча
ване на
многооб
разието
от
форми
на
културно
изразява
не;

Подкрепа за
развитието на
културните индустрии

1
Заключе
ния на
Съвета
относно
творческ
ите
умения в
контекст
а на
културат
аи
творчест
вото в
днешнот
о
обществ
о.

2.

ЮНЕСКО за
разработването на
действащи
Оперативни насоки
за прилагане на
Конвенцията.

o Разширяване на
статистическото
проучване за ролята
на културните
индустрии в
икономиката на
страната.

за
социална
кохезия
и
икономическо
развитие.

01.10.31.10.2010

Следвайки
Заключенията
на Съвета,
страната ни
отдава
необходимото
внимание на
проблематика
та на
културата като
катализатор
за
творчеството
и иновациите,
отчитайки
ключовата
роля на
културните
индустрии
като
стратегически
сектор на
бъдещето.

Участия в
прояви в
областта
на
културнит
е
индустри
и
15

Участия в
прояви в
областта
на
културнит
е
индустрии
20

37

Зелена
книга за
културни
те
индустри
и

Насърчаване
инициативата на местно
ниво за участие с
проекти в структурните
фондове

Превръщане
на културните
индустрии в
инструмент за
регионално
развитие.

3.
Проект
на
Заключе
на
ния
Съвета
относно
приноса
на
културат
за
а
регионал
ното
и
местно
развитие

Подкрепа за развитие
на културния туризъм

Национа
лна
стратеги
я за
развитие
на
културни
я
туризъм

o Представяне на
стратегията на
широката
общественост;
o Изпълнение на
Пилотен проект.

01.01.31.12.2010

Утвърждаван
е
наСтратегият
а като водещ
документ за
съответните
територии
при
програмиране
на
структурните
38

фондове
(реализиран
пилотен
модел).

Развитие на
международната
политика по
отношение на
подкрепата и
опазването на
културата и
наследството

o Участие в
подготовката на
програмни и
нормативни
документи на
Европейския съюз и
различни други
междуправителствен
и организации;

01.01.31.12.2010

01.01.31.12.2010
o Участие в различни
комитети, съвети и
форуми,
организирани от ЕК,
СЕ, ЮНЕСКО,
ЮИЕ, Франкофония и
други;

Утвърждаван
е на приноса
на страната
във
формулиране
на
политиката в
областта на
културата и
наследството.

Членство
в
правител
ствени
междунар
одни и
регионал
ни
организа
ции
15

Членство
в
правителс
твени
междунар
одни и
регионалн
и
организац
ии
17

Участие в
органи на
ЕС в
областта
на
културата
и
аудиовиз
ия
14

Участие в
органи на
ЕС в
областта
на
културата
и
аудиовизи
я
17

Участие в
хоризонт
ални
програми
и

Участие в
хоризонта
лни
програми
и
39

Съхраняване на
културната памет на
нашите сънародници
извън страната

Изграждане на
адекватна и
съвременна
договорно-правна
база на отношенията
в областта на
културата с другите
страни в двустранен
план.

Разширяване
мрежата на БКИ в
чужбина

Програм
и за
културно
сътрудни
чество

o Прояви в подкрепа на
утвърждаване на
културната
идентичност.

01.01.31.12.2010

Разширяване
на контактите
с нашите
сънародници
зад граница.

o Подписване на нови
програми за културно
сътрудничество с
Черна гора, Грузия,
Унгария
Азербайджан, и др.

01.01.31.12.2010

Утвърждаван
е на
културата
като фактор
за успешно
двустранно
сътрудничест
во.

o Изготвяне на нова
стратегия за
функционирането на
БКИ

01.01.30.06.2010

Осъвременяв
ане на
методите и
формите на
дейност на
институтите,
разширяване
на обсега на
дейности и
съответно на
посетителски
я кръг

преходен
финансов
инструме
нт
1

преходен
финансов
инструмен
т
1

Брой
срещи
с
общности
15

Брой
срещи
с
общности
30

40

Създаване, при
възможност, на нови
БКИ

Популяризиране на
културни продукти и
ценности

1.
Програм
а на
правител
ството
на
европей
ската
интеграц
ия,
икономи
ческия
растеж и
социалн
ата
отговорн
ост;
2.
Тригоди
шна
бюджетн
а
прогноза
за 20092011 г.;

o Презентация на
български творци,
колективи и културни
продукти, при
спазване на приетите
европейски принципи
за свободно
движение;
o Съдействие при
реализацията на
представителни
изяви на българската
култура в
чужбина;

Разширяване
на
възможностит
е за
популяризира
не на
българската
култура по
света.

01.01.31.12.2010

01.01.31.12.2010

01.01.31.12.2010

o Съдействие на
българските творци и
културни продукти за
реализацията им на
международния
културен пазар;

01.01.31.12.2010

Осъществяване на
информационна

01.01.31.12.2010

o

Задълбочава
не връзките
между
българското и
европейското
културно
развитие,
сближаване
основните
художествени
критерии за
утвърждаване
съвременната
ценностна
система,
съхраняване
на
националната
културна
идентичност в
условията на
културните
интеграционн
и процеси.

Брой
участия
300

Брой
участия
350

41

3.
политика по
Програм
пропагандиране на
и за
постиженията на
културно
българската култура
сътрудни
и изкуства и
чество;
България като
4.
цялост;
Програм
а на
Дирекци o Подпомагане на
я КП;
институции и
дружества на наши
сънародници в
съответната страна.

o Участия на театрални
трупи в
международни
фестивали;
разширяване
българското
представителство в
научни
театрални
форуми.

По
програма

- Вписване на
българското
театрално
изкуство в
международн
ия контекст;

- Възможност
за
театралните
теоретици да
общуват с
колеги в ЕС и
по света.

o Организирането на
мащабни

01.01.31.12.2010

Утвърждаван
е на престижа

Брой
събития

Брой
събития
42

представителни
изяви на
българската култура
в чужбина и
представянето пред
чуждестранната
публика на
стойностни български
културни продукти.

Организиране на
културни прояви по
повод кръгли
годишнини от
установяване на
дипломатически
отношения между
България и съответна
държава

01.01.31.12.2010

на
българската
култура и
популяризира
не на
българския
културен
продукт.

53

65

Укрепване на
двустранните
отношения и
взаимното
опознаване

Брой
събития
15

Брой
събития
15

43

