Отчет за изпълнение на целите 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
Дейности

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

3
Резултат

1.1.Приети са
ПМС
107/26.04.2011 и
ПМС 212/
21.07.2011 за
преобразуване на
сценични
институти
1.2.Изготвяне на
промени за
усъвършенстване
функционира
нето на системата
на делегирани
бюджети.
1.3.Намалена е
мрежата на
сценичните
институти с три
сценични

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за
текущо състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

Театрално
изкуство:
Брой зрители със
закупен билет –
1 100 000;

Театрално
изкуство:
Брой зрители със
закупен билет –
1 146 675;

Приходи от
билети в лева –
6 200 000;

Приходи от
билети в лева –
7 343 308;

Брой спектакли 7 500;

Брой спектакли –
8 876;

5
Индикатор за самооценка
1.напълно постигната цел
/100 %/
2.задоволително постигната
цел /50 и над 50 %/
3.незадоволително постигната
цел / под 50 %/
1
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Музикално и
Музикално и
танцово изкуство танцово изкуство
Брой зрители със
закупен билет 325 000;

Брой зрители със
закупен билет –
350 470
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института и са
увеличени
средствата за
финансиране по
делегирани
бюджети за
сценичните
институти.

2.Въвеждане на
единна
електронна
система за
представяне на
програмите и
продажбата на
билети за
спектаклите и
концертите в
сферата на
сценичните
изкуства

1.4.Балансирано
разпределение и
разходване на
средствата за
сценични изкуства
по бюджета.
2.1.Единната
електронна
система за
предоставяне на
програмите и
продажбата на
билети е
въведена във
всички държавни
културни
институти в
областта на
сценичните
изкуства
2.2.Подобрен е
контрола по
отчетността на
дейностите в
сценичните
изкуства

2. Приходи от
билети в лева –
2 500 000;

2. Приходи от
билети в лева 2 938 198;

1

Брой спектакли –
1 550;

Брой спектакли –
1 523;
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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

1.Въвеждане на
системата за
делегираните
бюджети за
финансиране на
държавните
културни
институти в
сценичните
изкуства.

1. Подобряване на
самостоятелностт
а и 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

2.Разширяване на
обхвата на
финансовия
ресурс за

2. Предоставен е
разнообразен
музикален и
танцов продукт на

От началото на
2011 г. във всички
държавни
културни
институти в
областта на
сценичните
изкуства успешно
се прилага
системата на
делегираните
бюджети. В
резултат на това
чувствително е
увеличена
активността на
творческите изяви
като броя на
зрителите е
нараснал спрямо
2010 г. средно с
25 на сто, а
приходите от
билети са
увеличени с 15 на
сто. Културните
институти
практически
приключват 2011
г. без финансови
задължения.
През 2011 г. са
проведени сесии
за финансово
подпомагане на
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подпомагане на
сценичните
изкуства,
включително на
частни сценични
организации на
конкурсно проектен принцип

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

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

3.1.Реализирани
са програми за
подкрепа на
творчески проекти
в областта на
книгоиздаването,
книгоразпростран
ението и
библиотечното
дело.
1.Реализирана е
програма
„Българските
библиотеки съвременни
центрове за
четене и
информираност”.

2.Участие в
партньорски

зрителската
аудитория;
Създадена е
конкурентна
среда;
Повишен е
интереса към
музикалното и
танцово изкуство
сред детската и
младежка
аудитория
Активиран е
Брой субсидирани
проекти 50
интереса към
книгата и четенето
Средства:
130 000 лв.

сценичните
изкуства като са
подкрепени 138
проекта на обща
стойност –
985 200 лв.

Брой субсидирани
проекти 77
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Средства:
120 000 лв.

1.Засилен е
интереса към
библиотеките и
предоставяната от
тях информация и
услуги.

1.Брой проекти по
програмата 700

1.Брой проекти по
програмата 43

Средства:
2 млн. лв

Средства:
554 248 лв

2.Осигурен е
достъп до

2.Брой
библиотеки,

2.Брой
библиотеки,

3
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5. Създаване на
условия за
последователно
прилагане на
законите,
регламентиращи
процесите в областта
на културата

проекти за
усъвършенстване
на
информационното
обслужване в
библиотеките
1.Широк дебат по
проекта на Закон
за сценичните
изкуства

електронни бази и
каталози.

участващи в
партньорски
проекти - 900

участващи в
партньорски
проекти- 807

Приет от НС Закон След анализ на
нормативната
за сценичните
изкуства
уредба,
регламентираща
процесите в
областта на
културата и
проекта на нов
Закон за
сценичните
изкуства, както и
предвид
прилагането на
новия модел на
финансиране в
държавните
културни
институти в
областта на
сценичните
изкуства, се
обсъждат
възможностите
тези правни
отношения да
бъдат регулирани
със Закона за
закрила и
развитие на
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2.Усъвършенстване и
обновяване на
законовата и
подзаконовата
нормативна
уредба, обвързано
с промените в
законодателната
уредба
6.Подобряване
организацията по
опазването и
представянето на
културното
наследство

2.1.Обновяване и
приемане на 70 %
от необходимата
подзаконова
нормативна
уредба

2.2.Приемане на
нов Закон за
меценатството
1.Изготвяне на
Изготвен и приет
1. Приет е Закон за
закон 100%
проект на Закон за
изменение и
изменение и
допълнение на
допълнение на
Закона за културното
Закона за
наследство.
културното
Регулирани са
наследство,
обществените
отразяване на
отношения в
експертни
областта на
становища и
опазване на НКН.
неговото
приемане.
Изготвени
2. Изграждане и
2.Изготвени са и са
наредби - 80%
усъвършенстване
влезли в сила
на подзаконовата
следните наредби
нормативна
към ЗКН:
уредба
Наредба по чл.
165отЗКН за реда и
условията за
създаване и
поддържане на
публичен регистър

културата.
Актуализирани
наредби – 35%

2

3

Изготвен и приет
закон 100%

Изготвени и
приети наредби80 %

1

1
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на лицата, които
имат право да
извършва дейности
по консервация и
реставрация ррегламентира
професионалните
компетенции.
Наредба за
обхвата,
структурата,
съдържанието и
методологията за
изработването на
плановете за
опазване и
управление разработен е
единен
методически
документ
във връзка с
изготвянето на този
управленски
инструмент.
Наредба за
създаване,
поддържане и
предоставяне на
информация от
Автоматизираната
информационна
система
7

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

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

„Археологическа
карта на България”
въведена е единна
информационна
система и са
регламентирани
нивата на достъп.;
Наредба за
извършване на
теренни
археологически
проучванияурегулирани са
отношенията
между
възложители,
научни институти,
разрешителни и
контролни органи.
1. Споразумение 1,2. Гарантиране
1 бр.
на дейностите по
предотвратяване
на незаконния
износ на движими
културни ценности
между страните по
споразумението

Във връзка с
изготвянето на
Инструкция за
междуведомствен
о сътрудничество
между МК и
компетентните
национални
органи, имащи
отношение към
износа на
културни
ценности, която
ще бъде
подписана в срок
до 20.03.2012 г.,

1
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2. Създаване на
работна група за
изготвяне на
споразумение
между МК, МВР,
Прокуратурата и
Агенция „Митници”
за сътрудничество
при посегателство
срещу културни
ценности

2. Инструкция –
1 бр.

не е необходимо
сключването на
двустранни
споразумения. В
действията си,
касаещи износа на
движими културни
ценности в
страните на
еврейската
общност, МК се
ръководи от
Регламент (ЕО) №
116/ 2009 г. на
Съвета и
Регламент на
Комисията № 752/
93 (ЕИО), който
предстои да бъде
кодифициран.
Създадена е
междуведомствен
а работна група,
която е изготвила
проект на
Инструкция по
чл.164 от ЗКН за
взаимодействие
на МК и
компетентните
органи във връзка
със
сътрудничеството
им при
посегателство

1
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8.Опазване на
културното
наследство, неговото
социализиране,
управление и
представяне като
важен елемент от
културната политика
за по-широк достъп
на по-голям кръг от
населението на
страната и чужди
граждани до
културното богатство
на нацията.

1. Етапно
усъвършенстване
на държавните
музеи в София

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

3. Провеждане на
сесия за подкрепа
на проекти.

1,2.
Популяризиране
на културното
наследство,
подобряване на
условия за
опазване на
движимите
културни ценности
и повишаване на
посещаемостта в
музеите и
галериите.
Споделяне на
добри практики,
увеличаване на
броя на
временните
изложби,
подобряване на
сътрудничеството
между музеите и
музейните
специалисти.
3. Подпомагане
качеството на
управлението на
движимите

1.Изготвяне на
концепция и
тематико –
експозиционен
план - 35%

срещу културни
ценности. Срокът
за окончателно
приемане на
Инструкцията е
20.03.2012 г.
1. Изготвяне на
концепция и
тематико –
експозиционен
план 50 %

2

1

2. Конференции,
каталози,
спечелени
проекти за
мобилност на
колекциите –
75%
3. Подкрепени
проекти -70%

2. Конференции,
каталози,
спечелени
проекти за
мобилност на
колекциите –
100 %
3. Подкрепени
проекти -20%

1

3
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4.Създаване на
публични
регистри,
методически
указания,
правилници и др.

5.Доизграждане
на нормативната
уредба за
подобряване
организацията по
опазването на
недвижимото
културно
наследство
6.Стартиране
процеса на
изработване на
планове за
опазване и
управление на
седемте обекта,
вписани в Листата
на световното
наследство на
ЮНЕСКО
7.Изграждане на
нови
експозиционни

културни ценности
и музейната
дейност.
4. Брой регистри,
4. Развитие на
музейното дело,
методически
подобряване на
указания,
правилници – 90%
контрола по
регистрацията и
движението на
движимите
културни
ценности.
5. По-добра защита 5. ЗИД - 1 бр.
на недвижимото
културно наследство
Наредби - 7 бр.

4. Брой регистри,
методически
указания,
правилници – 90%

1

5. Приет ЗИД на
ЗКН

1

Изготвени 7 бр.
Наредби

6. Мониторинг на
6.Изработен план
състоянието на НКЦ – 1бр.
в Стария град
Несебър;
изработване на
проект за План за
опазване и
управление

6.Изготвен ПОУ за
стария гр.
Несебър

1

7. Опазване на
движимите и
недвижими ценности

Изградени са два
нови музея:
Музей на

1
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пространства и
фондохранилища
със съвременно
оборудване и
внедряване на
нови технологии
за опазване и
представяне на
произведенията
на изкуството
8.Подобряване на
управлението на
културното
наследство чрез
осъществяване на
контрол и
подобряване на
административния
капацитет

9.Продължаване
на консервацията,
реставрацията,
социализацията и
опазването на
значими
архитектурни и
художествени НКЦ

на културата;

социалистическот
о изкуство;
Музей за
съвременно
изкуство

8.Изготвяне на
доклади, протоколи,
предписания, актове
за установяване на
административни
нарушения,
наказателни
постановления и
изграждане на
регионални
Планови проверки
– 17 бр.
инспекторати

8.1. Предоставени
с права на
управление на
местните власти
30 обекта –
недвижими
културни ценности

1

8.2.Планови
проверки – 24 бр.

1

Инспектори –
12 бр.
9.Обекти -17 бр,
за които са
приложени на
принципите на
интегрираната
консервация.
Положителен
пример е
оформянето на
подземното
археологическо

1

9. Изпълнение на
технически
дейности по
укрепване,
защитни покрития,
вертикална
планировка,
реставрация и
консервация,
мониторинг

Инспектори –
4 бр.
9.Обекта – 20бр.

1

12

9.Гарантиране
спазването на
правата върху
интелектуалната

10. Продължаване
на теренните
археологически
проучвания на
най-значимите
археологически
НК Ц

10. Осигуряване на 10.Разрешения –
300 бр.
теренните
археологически
проучвания на найзначимите
археологически
обекти в страната

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

11.Обследване на
обектите, оглед на
място,
изработване на
фотограметрична
документация
изготвяне на
становища;
стартиране на
проект по ОП
„Административен
капацитет”
9.1.Повишаване
ефективността от
правоприлагането
.

1.Осъществяване
на
административен
контрол и

11.Обекта – 700
бр.

ниво във връзка с
изграждането на
Софийския
метрополитен и
започналата
реализация на
проект «Античен
културно
комуникационен
комплекс
«Сердика»
10.Разрешителни
за теренни
археологически
проучвания –
311 бр.

11.Определени
режими за
опазване на
обекти – 25 бр;

1
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комисии –24 б;
Декларирани
обекти – 11 бр;
Регистрирани
обекти –25 бр
9.1.Издадени
9.1.Издадени
удостоверения по удостоверения по
реда
на реда на
ЗАРПТОДМДНСО ЗАРПТОДМДНСО

1
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собственост

правоприлагане в
областта на
авторското право
и сродните му
права

2.Системни
проверки по
спазването на
Закона за
авторското право
и сродните му
права /ЗАПСП/ и
Закона за
административно
регулиране на
производството и
търговията с
оптични дискове,
матрици и други
носители,
съдържащи
обекти на
авторското право
и сродните му
права
(ЗАРПТОДМДНСО
АПСП)

9.2.Повишаване
на обществената
информираност и
създаване на
нагласи към
спазване на
законодателствот
о в областта на
авторското право
и сродните му
права.

АПСП – 4500

АПСП -4195

9.2.Извършени
регистрации
на
наименования на
артистични групи
по ЗАПСП – 10

9.2.Извършени
регистрации
на
наименования на
артистични групи
по ЗАПСП -31

9.3.Вписвания
регистъра
организации
колективно
управление
права – 5

в 9.3.Вписвания в
на регистъра на
за организации за
колективно
на управление на
права -

9.4.Извършени
проверки
по
ЗАПСП – 450
Съставени актове
за установяване
на
административни
нарушения
по
чл.97 от ЗАПСП –
200

9.4.Извършени
проверки по
ЗАПСП – 357
Съставени актове
за установяване
на
административни
нарушения по
чл.97 от ЗАПСП –
173

9.5.Издадени
наказателни
постановления за
налагане
на
санкции по чл. 97
от ЗАПСП – 120

9.5.Издадени
наказателни
постановления за
налагане
на
санкции по чл. 97
от ЗАПСП - 101

9.6.Проверки по
ЗАРПТОДМДНСО

9.6.Проверки по
ЗАРПТОДМДНСО

1

1

1

1
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АПСП – 18
9.7.Изготвени
експертни
заключения,
възложени
органите
досъдебното
производство
100
10. Държавно
подпомагане на
създаването на нови
филми

11.Въвеждане на
квотен принцип при
селекция на дебютни
филми

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

13.Организиране на

Конкурсни сесии
за филмови
проекти

Промени в
поднормативни
актове и
вътрешните
Правила за
финансово
подпомагане
Създаване на
практика за
целево
финансиране на
международната
промоция
Организиране на

Обективна и
прозрачна
конкурсна
процедура

УП на ИА НФЦ
Приемане на
Правила за
финансово
подпомагане

Представяне на
български филми
на международни
фестивали

Отразяване на

АПСП - 10
9.7.Изготвени
експертни
заключения,
от възложени от
на органите на
досъдебното
- производство –
74

1

1

І-во полугодие –
17 проекта
5 проекта
ІІ—ро полугодие
17 проекта
5 проекта

20 проекта
8 проекта

6 късометражни и
4 пълнометражни
филма

2 пълнометражни
филма

35-45 участия в
международни
фестивали и

39 участия в
международни
конкурси през
2011

30-35
международни
награди

34 международни
награди

3 седмици

5 седмици

1
2

1

1
1
15

прояви за
представяне на
българското кино в
чужбина

седмици на
българското кино
в чужбина - Прага,
Лондон, Рим,
Мюнхен, Киев

14.Увеличаване на
публиката в
киносалони

Финансова
подкрепа за
разпространение
на БГ филми,
кинопоказ и
фестивали в
страната
Разработка на
автоматизирана
система за
обработка на
статистическа
информация по
чл.43 на ЗФИ

15.Подобряване на
автоматизираната
информационна
инфраструктура

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

1.Доказване на
достиженията на
българското
изкуство и култура
в европейски
мащаб

2.Превръщане на
България в
желано място за
реализация на

събитието и
интерес на
публиката и
оценка на
професионалните
среди
Увеличаване броя
на зрителите

Въвеждане на
автоматизирана
система за
статистическа
информация

1, 2 - Реализирани
участия на
български творци
и културни
продукти в
международни
форуми
1,2 - Разширява се
партньорската
мрежа на
българските
културни

50%
запълняемост на
киносалоните

100 000 зрители
4% зрители на
българските
филми

Обработка на
статистическите
данни по
международните
стандарти
Публичност на
показателите от
киносалони
Увеличаване броя
на проявите,
участия в работни
групи и
международни
проекти

498 506 зрители над 4% зрители на
българските
филми

1

Точна и подробна
информация по
изискванията на
международни
организации
Публичност на
показателите от
киносалони

1

1,2 -Организиране
на медийни
кампании,
седмици и дни на
българското
изкуство в
рамките на
международни
фестивали;
представяне и
разпространение
чрез целеви
културни проекти

2
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международни
проекти

3.Засилване на
сътрудничеството
с европейските
партньори по
различните
програми в
областта на
културата и
аудиовизията

4. Привличане на
средства от
европейските
програми за
подкрепа на
културата

5. Оптимизация на
административния
и оперативния

оператори и са
осъществени
съвместни
културни проекти
с международни
партньори
3.Участие на
министъра и на
зам.-министри на
културата в
Съвета на
министрите на
културата на ЕС,
участие в редица
работни групи и
комитети на
европейско ниво в
областта на
културата и
аудиовизията

3. 1. - 2 участия
на министъра и на
зам.-министър на
културата в
Съвета на
министрите на
културата в
Брюксел

1

3.2. - участия в
заседания към
помощни групи
към Съвета на ЕС
4.1.МК участва в
Програма
„Култура” 20072013 и Програма
„Медия”.
4.2. Успешно
приключи
Европейската
година на
доброволчеството
, в която МК бе
координатор
5. Проведена
среща на
директорите на

1

1
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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

капацитет на
Българските
културни
институти в
чужбина.
1.Развитие на
съществуващата
мрежа на
българските
културни
институти в
чужбина и
разкриване на
нови културни
институти

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

културните
институти с
ръководството на
МК.
1.Оптимизирана е
дейността на
институтите
2.Създадена е
мрежа между
българските
културни
институти и
участието им в
международни
мрежи за културно
развитие, в
областта на
междукултурния
диалог и
двустранното
сътрудничество

1.Приемане на
нова концепция за
цялостното
функциониране на
БКИ в чужбина

1.Открит е
Български
културен институт
в Лондон
2.Част сме от
международната
мрежа на културни
институти в
чужбина EUNIC.
Реализирани са
съвместни
проекти с други
културни
институти по
места.

1

Активен диалог с
партньори от
други държави

18

19. Създаване на
междуведомствен
секретариат на
бъдещ Национален
съвет по
дигитализация

Изготвяне на
стратегия за
цифровизация на
културното
съдържание

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

1.Разширяване
обхвата на
програмите в
подкрепа на деца
с изявени дарби в
областта на
изкуствата и на
културата;
Насърчаване и
подпомагане
творческото
израстване

21.Повишаване

Задълбочаване на

В изпълнение на
„Обща стратегия
за електронно
управление в
Република
България 20112015”, приета с
Решение № 958
на Министерския
съвет от
29.12.2010 г. е
изготвена
Секторна
стратегия за
електронното
управление на МК
и ВРБК.
1.1. стипендии-178 1.1. стипендии-157

1

1.2. еднократни
финансови
подпомагания -30

1.2. еднократни
финансови
подпомагания -33

1

Брой

Брой

1

Брой проведени
заседания на
бъдещият
секретариат

1.1.Предоставени
стипендии за
стимулиране на
деца с изявени
дарби;
1.2.Подпомагане
на деца и ученици
чрез еднократно
финансово
подпомагане за
участие в курсове
по изкуствата,
майсторски
класове, пленери
и конкурси;
Подобряване на

1
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степента на
реализация на
кадрите на
българското
образование в
училищата по
изкуствата и
културата

процеса на
взаимно
обвързване на
учебните
програми в
средните и висши
училища по
изкуствата с
нуждите на
културните
институти
22. Предконсулска
Обслужване на
заверка на документи граждани, подали
в областта на
заявление за
изкуството и
предконсулска
културата и
заверка на
разглеждане на
документи в
искания за закрила на областта на
деца с изявени дарби изкуството и
културата и
искания за
закрила на деца с
изявени дарби

професионалната
подготовка на
учениците

осъвременени
програми по
професии - 25

осъвременени
програми по
професии - 46

Своевременно и
качествено
обслужване на
гражданите,
подали заявление
за предконсулска
заверка на
документи в
областта на
изкуството и
културата и
искания за
закрила на деца с
изявени дарби

Брой заверени
документи- 900
Брой разгледани
искания - 250

Брой заверени
документи - 756
Брой разгледани
искания - 218

1
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