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КФМ Комитет на Финансовия механизъм 

МК Министерство на културата 

МР Меморандум за разбирателство 

МС Министерски съвет 

МФ Министерство на финансите 

НКЗ НПО Национално координационно звено Неправителствена организация с идеална цел 

ОО Одитен орган 

ОФМ Офис на Финансовия механизъм 

ПО Програмен оператор 

СО Сертифициращ орган 

ФМ на ЕИП Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 

ЦСО ЮЛНЦ Централен съкровищен орган Юридическо лице с нестопанска цел. 

 

Списък с използваните термини 

Целесъобразност на ниво 1 

Степента на съответствие с поставените цели за адресиране на 

основните нужди и потребности на целевите групи на 

Програмата (ниво 1 на оценката) и съответно  

Целесъобразност на ниво 2 

Степента на съответствие на целите и резултатите от 

изпълнението на Програма БГ08 с поставените цели и 

приоритети за развитие на българската култура на национално 

и европейско ниво. 

Ефективност 
Степента, в която заложените резултати, индикатори и цели на 

ниво мерки и на ниво Програма, са постигнати 

Ефикасност 

Доколко икономично ресурсите /финансови, времеви, 

административен капацитет и пр./ са били използвани за 

постигане на резултатите, индикаторите и заложените цели. 
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Финансов механизъм на 

Европейското икономическо 

пространство 

Протокол 38а от Споразумението за Европейското 

икономическо пространство създава механизъм,  чрез  който 

страните от Европейска асоциация за свободна търговия 

(ЕАСТ) спомагат за намаляването на икономическите и 

социални неравенства в Европейското икономическо 

пространство. Финансовият механизъм на ЕИП има за цел да 

допринесе за намаляване на икономическите и социалните 

различия в рамките на Европейското икономическо 

пространство, както и да задълбочи двустранните отношения 

между  страните донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн 

– и страните, получаващи подкрепа, сред които е  България. 

Кандидат 
Водеща организация, която разработва проектно предложение 

с цел бъдещо изпълнение на одобрения проект. 

Партньор 

Организация, активно участваща  или  активно допринасяща за 

изпълнението на даден проект, с която Бенефициентът има 

сключено Споразумение за партньорство, одобрено от 

Програмния  Оператор. Съгласно регламента на Програмата 

такива организации могат да бъдат неправителствени 

организации, както и публичен или частен субект с основно 

местонахождение в държавите донори (Исландия, 

Лихтенщайн и Норвегия), държавите бенефициенти или 

страна извън Европейското икономическо пространство, която 

има обща граница с България (Македония, Сърбия, Турция), 

или друга междуправителствена организация, активно  

участваща  или активно допринасяща за изпълнението на  

даден проект. 

Проектно предложение 

Предложение, подадено от кандидат, за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на определен 

проект, включващо формуляр  за кандидатстване и други 

придружителни  документи. 

Проект 

Съвкупност от взаимосвързани и взаимодопълващи се 

дейности с предварително определена/и  цел/и, необходими 

ресурси и времева рамка за изпълнение, водещи до 

постигането на конкретни количествено- измерими резултати. 

Дейност 

Задача или група от задачи (действие или група от действия),  

които имат  (водят  до  постигане  на) конкретен резултат 

(резултат/продукт) и чрез които се реализира изпълнението на 

съответния  проект. 
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Безвъзмездна  финансова 

помощ 

Средства, предоставени от Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП), 

включително съответното национално съфинансиране,  чрез 

програмния оператор, с  цел  изпълнението  на одобрен проект, 

насочен към постигане на определени резултати. 

Бенефициент на 

безвъзмездна финансова 

помощ 

Юридическото лице, отговорно за изпълнение на проекти, вкл. 

национални, регионални или  местни  власти,  публични 

институции, извършващи дейност в сферата на културното 

наследство. 

Изпълнител, определен от 

страна на бенефициента 

Изпълнители на дейности по проекта, възложени им от 

бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ. 

Изпълнителите от страна на бенефициента  не  са партньори и 

условията и редът за определянето им са уредени в Закона за 

обществените поръчки и подзаконовите актове по  

прилагането  му,  както  и Насоките за кандидатстване и ПМС 

№ 69/11.03.2013  г. 

Договор за безвъзмездна 

финансова помощ 

Договор, сключен между ръководител на Програмен оператор 

или упълномощено от него лице и бенефициент за 

предоставяне и разходване  на  безвъзмездна финансова помощ 

с цел изпълнение на одобрен  проект. 

Роми 

Понятието „роми“ се използва като обобщаващо както за 

българските граждани в уязвимо социално-икономическо 

положение, които се самоопределят като роми, така и за 

гражданите в сходна ситуация, които околното население 

определя като такива, независимо от начина на тяхното 

самоопределяне. Понятието се използва от институциите на 

ЕС като рамково понятие, включващо групи от хора, които 

имат повече или по-малко подобни културни характеристики, 

независимо от това, дали са  уседнали,  или не (SEC(2010)400). 

Нередност 

Всяко нарушение на правната рамка на Финансовия механизъм 

на Европейското икономическо пространство 2009-2014, 

нарушенията, които засягат изпълнението на и/или бюджета на 

всяка програма/проект, или други дейности, финансирани от  

Финансовия  механизъм  на ЕИП    2009-2014,    вкл.    

неоправданите    и     прекомерни разходи, както и 

намаляването и  загубата  на  постъпления, реализирани в 

рамките на програмата и/или на проекти, финансирани от 

Финансовия механизъм на  ЕИП 2009-2014. 
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РЕЗЮМЕ 

Настоящата последваща оценка на изпълнението, резултатите и въздействието на 

Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ е извършена от „ЕС ПИ 

КОНСУЛТ БГ“ ООД в изпълнение на договор за обществен поръчка РД11-03- 

55/05.12.2017 г., с възложител Министерство на културата. 

Целите на последващата оценка са да се установи целесъобразността, ефективността и 

ефикасността от изпълнението на отделните интервенции, въздействието и постигнатата 

устойчивост на резултатите от изпълнението на програмата. По-конкретно задачите и 

използваните оценъчни критерии обхващат: 

 извършване на оценка на целесъобразността от прилагането на Програма БГ08 

„Културно наследство и съвременни изкуства“ на две нива - във връзка с 

потребностите на основните целеви групи (ниво 1) и във връзка с целите и 

приоритетите за развитие на националната икономика за периода 2009-2017 г.1 в 

контекста на възстановяване и опазване на културното наследство за бъдещите 

поколения, осигуряване на достъпност на културното наследство, документиране 

на културната история, представяне на съвременни изкуства и култура и принос 

към културното многообразие (ниво 2); 

 извършване на оценка на ефективността и ефикасността на изпълнението на 

програма; 

 извършване на оценка на въздействието на мерките по програмата и постигналата 

устойчивост на резултатите, включително оценка на въздействието и приноса към 

изпълнението на принципите за устойчиво развитие, равенство на половете, 

двустранно сътрудничество; 

 извършване на оценка на добрите практики от прилагането на Програма БГ08 

„Културно наследство и съвременни изкуства“ 2009-2014; 

                                                           
1 Периодът на изпълнение на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ /2009-2014 г./ 

е удължен до 2017 г.  
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 формулиране на препоръки/работещи модели и добри практики, с конкретни 

насоки за прилагането им при изпълнението. 

Методологията за извършване на последващата оценка се основава на структуриран и 

систематичен процес на събиране, анализиране и представяне на информацията, който 

гарантира обективност и подходящ обхват на оценката. Използваните методи за набиране 

на информация за изпълнение на последващата оценка са:  

✓ Работа с документи и събиране на статистическа информация (кабинетно 

проучване) – подбор, съпоставяне, преглед, анализ, оценка и екстраполация, синтез на 

релевантни източници на информация и свързани документи, анализ на вече натрупан 

опит, идентифицирани проблеми и съответно добри практики; 

✓ Работа на терен – срещи и консултации с представители на бенефициентите и 

заинтересовани страни, запитвания и интервюта с представители на Програмния оператор, 

провеждане на фокус групи и казусни изследвания (case studies) с представители на 

целевите групи и заинтересованите страни; 

✓ Извършване на собствени проучвания за събиране на количествени и качествени 

данни – телефонни интервюта и уеб базирани анкетни проучвания относно мнението и 

оценката на целевите групи и заинтересованите страни относно изпълнението на 

Програмата.  

Използваните методи за анализ на събраната информацията са: сравнителен анализ; 

SWOT анализ; причинно-следствен анализ; аналогия; екстраполация; критериална оценка; 

експертна оценка; синтез и др. подходящи качествени и количествени методи. 

Обобщените резултати от извършената оценка и анализ показват висока степен на 

целесъобразност, ефективност и ефикасност на Програмата, като в рамките на 

извършената оценка са изведени и представени, както добрите практики в 

изпълнението на Програмата, така и областите, в които се препоръчва оптимизация 

на процесите по управление, изпълнение и контрол. 

Изводите и препоръките от извършената оценка по отделнтие оценъчни задачи са 

представени в обобщен вид в следващите редове. 
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По отношение на целесъобразността от прилагането на Програмата (на ниво 1 и ниво 

2): 

✓ Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ съответства в 

голяма степен на нуждите и потребностите на целевите групи, обхващайки голям 

спектър от потребности на различни целеви групи на територията на цялата страна; 

✓ Целите, реализираните дейности и постигнатите резултати по Програмата 

правилно отразяват нуждите и потребностите на целевите групи и са адекватни на 

стратегическите документи в областта на културата и съвременните изкуства, 

както на европейско, така и на национално ниво; 

✓ Принос за високата степен на съответствие има обстоятелството, че обосновката 

относно задоволяването на нуждите на целевите групи по проекта, е елемент от 

техническата оценка на качеството на проектите. Тази добра практика трябва да 

бъде продължена и през следващия програмен периоди, като системата за оценка 

бъде допълнително усъвършенствана, така че одобрените проекти да допринасят 

за удовлетворяване на нуждите и потребностите на целевите групи в най-голяма 

степен. Това може да бъде постигнато както чрез залагане на критерии за оценка, 

пряко свързани със степента на принос на проекта за постигането на индикаторите 

по проекта, както и чрез даване на приоритет на проекти, адресиращи нуждите на 

конкретни целеви групи, които Програмният оператор е определил за приоритетни 

въз основа на извършен предварителен анализ и оценка на потребностите; 

✓ С цел постигане на по-пълно съответствие между нуждите и потребностите на 

целевите групи и реализираните по Програмата дейности е препоръчително при 

програмирането в новия програмен период да бъде извършен задълбочен анализ на 

нуждите и потребностите на целевите групи и като част от оценката на качеството 

на проектните предложения да бъде включена приоритизация въз основа на вид и 

брой обхванати целеви групи, както и степен на адресиране на техните обосновани 

нужди и потребности; 
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✓ С оглед установения голям интерес и висока степен на удовлетвореност на 

целевите групи от реализирането на проектни дейности по мярка 2. 

„Документиране на културната история“ и мярка „Малка грантова схема“ е 

препоръчително при бъдещото програмиране на конкретните мерки за изпълнение 

на Програмата да се включат аналогични дейности на заложените по двете 

цитирани мерки от Програма БГ08, чрез което да се постигне надграждане и 

приемственост на резултатите. 

По отношение на ефективността и ефикасността на изпълнението на 

Програмата: 

✓ Оценката показва висока степен на ефективност и ефикасност на реализираните 

дейности за постигане на целевите резултати на Програмата; 

✓ Много висока степен на ефективност и ефикасност  се наблюдава при 

изпълнението на мерките от Програмата, насочени към следните 2 целеви 

резултата/области на въздействие: 1. „Документиране на културната история“ и 2. 

„Съвременното изкуство и култура са представени и достигат до по-широка 

аудитория“. От анализа на обобщените данните за постигането на индикаторите по 

тези две целеви области на въздействие можем да направим следните заключения:  

- Най-висока ефективност и ефикасност е налице при изпълнението на целеви 

резултат “Съвременното изкуство и култура са представени и достигат до по-

широка аудитория“, където наблюдаваме значително преизпълнение на 

индикаторите; 

- Висока ефективност и ефикасност е налице и при изпълнение целеви резултат 

„Документирана културна история“; 

✓ В същото време твърде високите проценти на преизпълнение по мярка 2. 

„Документиране на културната история“ и мярка „Малка грантова схема“ дават 

основание да бъде отправена препоръка при програмирането на индикаторите за 

продукт и резултат през следващия програмен период да се извършат задълбочени 

предварителни пазарни проучвания, както относно прогнозните разходи за 
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реализиране на една единица от избрания индикатор, така и да бъде извършено 

предварително проучване относно интереса на целевите групи от участие в 

конкретни дейности и мероприятия, имащи принос за постигане на очакваните 

резултати в приоритетните области. Предварителната оценка на очакваните 

резултати и дефинирането на реално постижими цели за продукт и резултат ще 

допринесат както за постигането на по-висока ефективност от Програмата като 

цяло, така и за постигането на по-висока ефикасност при изпълнението на 

мерките от Програмата, благодарение на по-прецизното разпределение на 

бюджета, така че той да адресира в най-голяма степен потребностите и нуждите на 

възможно най-широк кръг заинтересовани страни 

По отношение на постигнатото въздействие и устойчивостта на резултатите: 

✓ Резултатите от извършения анализ и оценка на Програма БГ08 „Културно 

наследство и съвременни изкуства“ показват, че изпълнението на одобрените 

проекти имат значителен принос за постигането на напредък във всички 

приоритетни области на интервенции, очертани от Програмата; 

✓ Най-силно въздействие Програмата е постигнала по отношение на 

дигитализирането на материалното и нематериално културно наследство и 

подобряване на достъпа за широката общественост до съвременното изкуство и 

култура; 

✓  По отношение на опазването на културното наследство и подобряване на достъпа 

до него (чрез реализирането на мерки 1 и 3 по Програмата) също е постигнато 

значително въздействие, особено на ниво местно и регионално развитие. 

Постигнатите резултати са устойчиви и имат потенциал да бъдат надградени чрез 

реализирането на други подходящи мерки и целенасочени политики, които да 

допринесат за по-широкото популяризиране на обновените обекти и развитието на 

културния туризъм в страната като цяло; 
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✓ Положителните ефекти от реализирането на Програмата върху предварително 

очертаните приоритетни области на въздействие се оценяват високо и от 

участниците в проведеното анкетно проучване; 

✓ Резултатите по от оценката по отношение на въздействието на Програмата за 

ромското включване, показват, че реализираните дейностите по одобрените 

проекти са утвърждават като усточйви модели за ромско включване, които следва 

да бъдат надградени през новия програмен период. Постигането на индиакторите 

за продукт и резултат относно ромското включване показват силното въздействие 

на Програмата за подобряване положението и приобщаването на ромското 

населени; 

✓ Най-добри резултати по отношение на ромското включване са постигнати чрез 

реализирането на мярка „Малка грантова схема“ и мярка 2. „Документиране на 

културната история“; 

✓ Програма БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуства" има съществен 

принос за развитието на културния живот в местните общности. Освен това 

осигуреният чрез Програмата достъп до професионално съвременно изкуство 

осигурява на гражданите художествени преживявания, себеизразяване, служи като 

средство за осигуряване на социална кохезия и формиране на културни ценности. 

По този начин Програмата е допринесла за поставянето на едни устойчиви основи 

за активен социален и културен живот, а оттам и за социално-икономическото 

развитие. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящата доклад е изготвен от „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД в изпълнение на договор 

за обществена поръчка № Договор РД11-03- 55/05.12.2017 г. с предмет „Извършване на 

последваща оценка на изпълнението, резултатите й въздействието на Програма БГ08 

„Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана от Финансовия механизъм 

на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Възложител на поръчката е 

Министерство на културата в качеството си на Програмен оператор, а обхватът на 

оценката включва целия период на подготовка и изпълнение на Програмата /2009 г. – 2017 

г./, всички реализирани интервенции /мерки по програмата/, както и възможно най-широк 

кръг заинтересовани страни.  

РАМКА НА ИЗВЪРШЕНАТА ОЦЕНКА 

 

Настоящата последваща оценка е извършена в контекста на общите цели и програмни 

области на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-

2014 (ЕИП) и институционалния контекст, в рамките на които се изпълнява програма БГ08 

„Културно наследство и съвременни изкуства“. Общите цели на финансовия инструмент 

са намаляване на икономическите и социални различия в ЕИП и укрепване на 

двустранните отношения между държавите-донори (Исландия, Княжество Лихтенщайн и 

Кралство Норвегия) и държавите-бенефициенти. България е бенефициент по финансовия 

инструмент като на 29.06.11 г. е подписан меморандум за разбирателство относно 

изпълнението на ФП на ЕИП за периода 2009-2014г.  между българската страна и страните 

донори. Две от програмните области за постигане на целите на финансовия инструмент са 

насочени към дейности в областта на културата и съвременните изкуства, както следва: 

• програмна област „Съхранение и възраждане на културното и природно 

наследство“ (РА16)  
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• програмна област „Насърчаване на разнообразието в културата и изкуствата в 

рамките на европейското културно наследство“ (РА17). 

 И двете програмни области са определени като приоритетни за българската страна 

за получаването на финансова подкрепа от Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. 

На тази основа е изготвена програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, 

която е одобрена от Финансовия механизъм на ЕИП на 21.05.2013 г. Общата стойност на 

програмата е 16 470 588 евро, а размерът на гранта от страните донори е 14 000 000 евро. 

Съдържание на програмата, цели, приоритети и интервенции 

 Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ 2009 г. -2014 г. 

включва мерки, касаещи приоритетни дейности в областта на консервацията на 

културното наследство и насърчаването на многообразието в изкуството и културата. 

Основните цели на програмата са съхраняване на културното наследство за бъдещите 

поколения, принос към културния обмен, културния диалог и културното многообразие, 

укрепване на двустранните отношения, популяризиране на материалното и 

нематериалното наследство на България и осигуряване на широка обществена достъпност.  

 Финансовата подкрепа по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни 

изкуства“ 2009 г. -2014 г. е насочена към следните конкретни мерки, чрез които да бъдат 

постигнати целите на програмата: 

➢ Мярка 1 “Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” 

с бюджет 7 406 977,97 евро. Мярката е насочена към реставриране, реновиране 

и възстановяване на сгради от културното наследство, обновяване чрез 

интерактивни технологии на изложбени пространства и платформи, дейности 

за предпазване на пространства от културното наследство и музеи на открито. 

Целите на мярката кореспондират с общата цел на програмата да се постигне 

по-голямо институционално и публично участие на българското културно 

наследство в общоевропейския контекст на културен обмен, както и да се 
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допринесе за защитата и съхранението на културното наследство на България 

за бъдещите поколения; 

➢ Мярка 2 „Документиране на културната история“ с бюджет 2 839 352,11 

евро. Мярката е насочена към дейности по конвертиране на обекти с културна 

стойност в дигитален формат-за първи път, създаване на дигитални центрове за 

културното наследство в културни институти или университети;  

➢ Мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността” с 

бюджет 1 330 238,03 евро. Мярката е насочена към улесняване на достъпността 

до музеи и културни центрове, отваряне за посетители на сгради от културното 

наследство, създаване на нови дигитални съдържания; 

➢ Малка грантова схема: “Представяне и достигане до широката 

общественост на съвременното изкуство и култура" с бюджет 756 920.04 

евро. Малката грантова схема е насочена към реализиране иа нови изложби и 

събития, свързани със съвременното изкуство.  

➢ Предефиниран проект - Софийски Арсенал „Музей за съвременно 

изкуство“ № 24-10МП-З/ 23.04.2015  
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Figure 1: Бюджет на програмата – разпределение по мерки 

Както е видно от фигура 1 основният бюджет от програмата (48%) е насочен към 

реставриране, обновяване и опазване на културното наследство като основен 

приоритет на програмата и на националните политики в областта на културата и 

регионалното развитие. Големият дял на средствата, насочени към мярка 1. 

“Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” и програмна област 

„Съхранение и възраждане на културното и природно наследство“ (РА16) се обуславя и 

от характера на извършваните дейности по реставрация, консервиране и ревитализиране 

на сгради от културното наследство, които включват строително-монтажни дейности и 

доставка на оборудване за опазване на културното наследство за бъдещите поколения, 

изискващи по-голям финансов ресурс за успешното реализиране на интервенциите.  
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по мерки
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съвременното изкуство и култура" 
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На следващо място, съобразно дела от общия бюджет на програмата е мярка 2. 

Документиране на културната история, като чрез нея 19% от  финансовия ресурс е насочен 

към документирането на културното наследство и по-конкретно към дигитализирането на 

обекти с културна стойност. Към мярка 3 „Достъпност на културното наследство за 

обществеността” е насочен 9 % от общия бюджет, която има за цел да улесни достъпа до 

културни центрове и музеи. И двете мерки са пряко насочени към съхранение и 

възраждане на културното и природно наследство (PA16) и имат принос за насърчаване 

на разнообразието в културата и изкуствата в рамките на европейското културно 

наследство (PA17).  5% от общия бюджет е програмиран изцяло за насърчаване на 

разнообразието в културата и изкуствата в рамките на европейското културно наследство 

(PA17) `чрез изпълнението на Малка грантова схема, насочена към реализиране на нови 

изложби и събития, свързани със съвременното изкуство.  3% от програмата пък е заделен 

за Фонд за двустранни взаимоотношения и реализирането на Изложба, посветена на 

Тракийското изкуство и култура в Берген, Кралство Норвегия, която има съществен 

принос за насърчаване на разнообразието в културата и мобилността на културните 

ценности. 

 Програмни документи и  институционален контекст 

 Основните програмни документи, въз основа на които се изпълнява програма БГ08 

„Културно наследство и съвременни изкуства“ и въз основа на които е извършена 

настоящата оценка, са Регламентът за изпълнение на Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2009-2014, Меморандумът за разбирателство 

относно изпълнението на ФП на ЕИП за периода 2009-2014, Протокол 38б към 

Споразумението за ЕИП относно Финансов механизъм  на  ЕИП  2009- 2014. Програмните 

документи включват още Наръчник за укрепване на двустранните  взаимоотношения, 

Наръчник за комуникация и  публичност и Наръчник за разработка на комуникационен  

план.  
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 Институционалният контекст, в който се изпълнява програма БГ08 „Културно 

наследство и съвременни изкуства“, обхваща институционалната рамка на ниво 

държавите-донори и национална институционална рамка. 

 

Figure 2: Институционална рамка 

 На ниво държави-донори институционалната рамка се състои от Комитета на ФМ 

на ЕИП (КФМ) и Офиса на ФМ.  КФМ е създаден от  Постоянния Комитет на държавите 

от Европейската асоциация за свободна  търговия  за  управление (ЕАСТ) и се състои от 

представители на Министерствата на външните работи на Кралство Норвегия, Исландия 

и Княжество Лихтенщайн.  Комитетът на ФМ е органът, който взема решения относно 

приноса на ЕИП, той взема  решения  за предоставяне на грант, приема Регламент за 

изпълнението на ФМ на ЕИП 2009-2014 и изменения към тях. При необходимост, 

Комитетът одобрява допълнителни указания относно управлението и изпълнението  на 

програмата. Офисът на ФМ (ОФМ) е органът, който подпомага  КФМ  в управлението на 

Финансовия механизъм  на ЕИП 2009-2014. ОФМ, който административно е част от 

ЕАСТ, отговаря  за  ежедневните  дейности по изпълнението на ФМ на ЕИП 2009-2014 от 

името на КФМ и изпълнява функциите на контактна точка.  
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наблюдение
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оператор

Сертифициращ 
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 На национално ниво, в процеса на управление и контрол на програма  БГ08 

„Културно наследство и съвременни изкуства“ участват следните институции/звена: 

✓ Национално координационно звено (НКЗ) на ФМ на ЕИП – фунцкиите на НКЗ 

се изпълняват от отдел „Други инструменти и програми” в дирекция „Мониторинг 

на средствата от ЕС” в  рамките на Администрацията на Министерски съвет; 

✓ Комитет за наблюдение - Комитетът се председателства от ръководителя на НКЗ 

и включва представители от институциите, участващи в управлението на 

програмите на национално ниво (НКЗ, СО, ОО), Програмните оператори, 

гражданското общество, социални партньори и регионални власти; 

✓ Програмен оператор (ПО) – Министерство на културата, което е отговорно за 

подготовката и изпълнението на програмата в съответствие с принципите на 

ефективност и ефикасност и в съответствие с разпоредбите на Регламента за 

изпълнение на ФМ на ЕИП 2009 – 2014 г.; 

✓ Сертифициращ орган -  функциите на сертифициращ орган по програмата се 

упражняват от Дирекция „Национален фонд”, административно звено в рамките на 

Министерството на финансите на Република България; 

✓ Одитен орган - Одитен орган за ФМ на ЕИП 2009-2014 е Изпълнителна агенция 

„Одит на средствата от ЕС” (ИА ОСЕС) към Министерство на финансите на 

Република България. 

 

 Анализът на институционалния контекст, в който се реализира Програма 

БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ показва, че в процеса на 

програмиране, изпълнение и управление на Програмата участват голям брой 

институции, както национални, така и интуиции от държавите-донори. Това от една 

страна оказва положително влияние върху ефективността и ефикаснотта от изпълнението 

на Програмата, благодарение на ефективната комуникация между институциите с цел 

постигане на целите и приоритетите на Програмата, но от друга страна сложният 

институционален контекст оказва негативно влияние върху времето за изпълнение на 
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различните процесни дейности, от гледна точка ориентиране на заинтересованите страни 

в институционалния контекст, съгласуване и координиране на действията и комуникиране 

на необходимата информация сред потенциалните кандидати и бенефициентите.  

Отчитайки обстоятелството, че Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни 

изкуства“ се прилага за първи път в България в периода 2009-2017 г., констатираните в 

началото на изпълнението трудности и бариери (свързани преди всичко с несигурната 

политическа среда и честата смяна на екипите за управление, както на Програмния 

оператор, така и на конкретните проекти, водещи до честа смяна на указанията и 

ръководствата за прилагането на програмата и многократното предоставяне на една и 

съща информация в различна форма от страна на бенефициентите) са преодолени 

постепенно чрез повишаването на административния капацитет както на Програмния 

оператор, така и на бенефициентите по Програмата. От проведените проучвания е 

установено високо ниво на ефективност при взаимодействието между Програмния 

оператор, Националното координационно звено, Офиса на ФМ и Комитета на ФМ за 

оптимизиране на процесите на изпълнение на Програмата.  

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕН ПОДХОД 

Настоящата последваща оценка на програма БГ08 „Културно наследство и съвременни 

изкуства“ е фокусирана върху аналитичния обзор, извършването на количествен  и 

качествен  анализ на резултатите и въздействието от прилагането на програмата при 

отчитане на вътрешните и външни фактори, оказващи влияние върху изпълнението. 

Оценката отчита и настъпилите социално-икономически и политически промени на 

местно, регионално и национално ниво, в контекста на приоритетите и политиките в 

областта на културата и съвременните изкуства през изследвания период. Цялостния 

методически подход за извършване на оценката е графично представен на следващата 

фигура. 
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Figure 3: Методология на изследването 

 

Процес на извършване на оценката 

Основната цел на сключения договор с Министерство на културата е да се извърши 

цялостна последваща оценка на изпълнението, резултатите й въздействието на Програма 

БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ за установяване на 

целесъобразността, ефективността и ефикасността от изпълнението иа отделните 

интервенции, въздействието и постигнатата устойчивост на резултатите от изпълнението 

на програмата. Обхватът на задачите и оценъчните въпроси предвиждат: 

✓ извършване на оценка на целесъобразността от прилагането на Програма БГ08 

„Културно наследство и съвременни изкуства“ на две нива - във връзка с 

потребностите на основните целеви групи (ниво 1) и във връзка с целите и 

приоритетите за развитие на националната икономика за периода 2009-2017 г.2 в 

                                                           
2 Периодът на изпълнение на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ /2009-2014 г./ 

е удължен до 2017 г.  
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контекста възстановяване и опазване на културното наследство за бъдещите 

поколения, осигуряване на достъпност на културното наследство, документиране 

на културната история, представяне на съвременни изкуства и култура и принос 

към културното многообразие (ниво 2); 

✓ извършване на ефективността и ефикасността на изпълнението на програма; 

✓ извършване на оценка на въздействието на мерките по програмата и постигналата 

устойчивост на резултатите, включително оценка на въздействието и приноса към 

изпълнението на принципите за устойчиво развитие, равенство на половете, 

двустранно сътрудничество; 

✓ извършване на оценка на добрите практики от прилагането на Програма БГ08 

„Културно наследство и съвременни изкуства“ 2009-2014; 

✓ формулиране на препоръки/работещи модели и добри практики, с конкретни 

насоки за прилагането им при изпълнението. 

Методологията за извършване на последващата оценка се основава на структуриран и 

систематичен процес на събиране, анализиране и представяне на информацията 

/представен на фигура 1/, който гарантира обективност и подходящ обхват на оценката.  
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Figure 4: Етапи на извършване на последваща оценка 

 

1. Избор на логика на интервенцията.  

Логиката на интервенцията се фокусира върху оценка на целесъобразността, 

ефективността, ефикасността и въздействието на програма БГ08 „Културно наследство н 

съвременни изкуства“, като идентифицира добрите практики  и формулира изводи и 

препоръки относно подобряване качеството на планиране, изпълнение и управление. 

Избраният методически подход включва: 

✓ актуален преглед и анализ на изпълнението на всеки един от одобрените проекти 

по всяка една от мерките от Програмата в съответствие с нейните цели, приоритети и 

потребностите на целевите групи; 

✓ актуален преглед и анализ на изпълнението на мерките/интервенциите по 

Програмата в контекста на политиките в областта на културата на национално и 

европейско ниво; 

Приложение  - формулиране на ясни 

Обработка и анализ на данните

Набиране на данни 
Количествени и качествени данни

Разработване на оценителна методика

Критерии за оценка Оценъчни въпроси

Избор на логика на интервенцията

Оценка на целесъобразността и 
въздействието

Оценка на ефективността и ефикасността
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✓ изследване на промените /социално-икономически, политически и др./ в процеса на 

изпълнение на програмата. 

2. Разработване на оценителна методика.  

 Методическият инструментариум, използван при извършването на оценката, 

включва основни критерии и специфични оценъчни въпроси, имащи за цел да 

характеризират качеството на резултатите и потенциала за постигане на дългосрочни 

ефекти от изпълнението на Програма  БГ08 „Културно наследство н съвременни 

изкуства“. Избраните критерии за оценка и оценъчни въпроси са формулирани с оглед 

извършване на комплексна оценка в следните основни направления: 

➢ Целесъобразност на Програмата на 2 нива; 

➢ Ефективност и ефикаснот на Програмата; 

➢ Полезност и устойчивост на резултатите; 

➢ Идентифициране на добри практики и формулиране на препоръки. 

 Количествените индикатори, определени в Програмата, осигуряват базата за 

изготвяне на обективна последваща оценка, но в допълнение са изследвани и 

специфичните индикатори и постигнати резултати (преки и непреки, положителни и 

отрицателни) на ниво проект, с оглед обобщаване на данните и извършване на оценка на 

въздействието. В резултат, екипът предварително разработи критерии за оценка и 

оценъчни въпроси, които да допълват количествените параметри. Основната им цел е да 

определят качеството и степента на изпълнение на целите и приоритетите, да допринесат 

за поставянето на обективна оценка на изпълнението на програмата и сравнение на 

постигнатите резултати и да допринесат за ефективно планиране на следващите действия.  

3. Набиране на данни – първични и вторични.  

Методите за набиране на информация за изпълнение на последващата оценка са:  

✓ Работа с документи и статистическа информация – подбор, съпоставяне, преглед, 

анализ, оценка и екстраполация, синтез на релевантни източници на информация и 

свързани документи, анализ на вече натрупан опит, идентифицирани проблеми и 

съответно добри практики; 
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✓ Работа на терен – срещи и консултации с представители на бенефициентите и 

заинтересовани страни, запитвания и интервюта с представители на Програмния оператор, 

провеждане на фокус групи и казусни изследвания (case studies) с представители на 

целевите групи и заинтересованите страни; 

✓ Извършване на собствени проучвания за събиране на количествени и качествени 

данни – телефонни интервюта и уеб базирани анкетни проучвания относно мнението и 

оценката на целевите групи и заинтересованите страни – разработени са 3 вида анкетни 

карти - за бенефициенти, за партньори от страните-донори, обща анкета за кандидати, 

целеви групи и заинтересовани страни /приложени към настоящия доклад/.  

Събирането на информация от заинтересованите страни в тази задача ще се 

извърши посредством следните методи, инструменти и техники: 

Table 1: Методи за събиране на информация 

Методология Набор от данни и инструменти 

Преглед и анализ  на  

релевантните източници  

на  информация и свързани 

документи 

Изготвено описание на цитирания по-горе списък с 

процеси, които са обект на преглед и оценка; 

 Провеждане на кабинетно проучване – изследване на 

документи и оценка на процесите и изпълнението 

(processes evaluation); 

Анализът на информацията е комплексен метод, който 

обхваща широк набор от данни, както вторични от 

съществуващите вече информационни системи така и 

първични, които ще бъдат събирани в различни етапи от 

изготвянето на настоящата оценка. Методът включва 

преглед/ анализ на релевантни източници  на 

информация и свързани документи, вкл. официални 

статистически данни на национално и европейско ниво. 

Идентифицираните данни ще бъдат анализирани с 

методи от статистическата теория, съответстващи  на 
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типовете данни и поставените изследователски задачи; 

Картографиране на съответствията (mapping) 

Списък за проверка (Check list) 

Извършване на собствени 

проучвания за събиране на 

количествени и качествени 

данни, представляващи 

изходна база за извършване 

на оценката 

Кабинетно проучване – преглед на документи 

Целта на методът е да бъдат проучени релевантните към 

обхвата на оценката документи. Методът се  основава на 

работа с анализ на предоставените от Възложителя 

данни и документи. Проучването има за цел да разбере 

начина на функциониране на интервенцията, като 

изследва изпълнението, механизмите на въздействие и 

контекстуалните фактори. Оценката на процеса допълва, 

но не заменя оценката на резултатите. 

Анализ на вече натрупан 

опит, идентифицирани 

проблеми и съответно 

добри практики 

Методът включва проучване на конкретни случаи 

(казуси) и задълбочено изучаване на съответния казус в 

естествена среда, като се опира на множество гледни 

точки. Тези многобройни гледни точки се обобщават въз 

основа събиране на данни (качествени и количествени). 

Казусните изследвания са извършени за конкретни 

проекти, бенефициенти и процеси на вземане на 

решения. Казусите позволяват много подробно 

задълбочено разбиране на сложните взаимодействия и 

процеси, протичащи при изпълнението на политиките в 

областта на културата и съвременните изкуства и 

изпълнението на Програма БГ08 като цяло. 

Определящата характеристика на казуса е, че той е 

холистичен, като обръща специално внимание на 

контекста и настройката. На базата на проучването ще се 
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изведат конкретните добри практики, или 

идентифицирани проблеми. 

Прегледът на добри практики се основава на публични 

източници на информация, като национални и 

международни бази данни за добри практики. 

Идентифицираните добри практики ще бъдат оценени за 

приложимост към националната среда и когато тяхната 

ефективност е доказана ще бъдат предложени на 

Възложителя за информация. 

Провеждане на теренни 

проучвания 

Фокус групи: 

Провеждането на фокус групите е качествен метод за 

събиране на информация от заинтересованите страни. 

При провеждането на фокус-групите беше поставена цел 

да се проучат различните мнения на целевите групи, 

които са обект на това проучване на терен. 

Фокус групите бяха проведени със стандартна 

продължителност от 90 минути, като на всяка от тях, в 

съответствие със стандартите за провеждане на този тип 

проучвания присъстваха между 5 - 10 представители на 

съответната целева група. В проведената фокус-група в 

Институт за литература към БАН участие взеха над 15 

представители на заинтересованите страни. 

С цел ефективното провеждане на проучването бяха 

разработени сценарии и въпросници, по които ще бъде 

проведено проучването. При разработването на 

сценария бяха включени темите и проблемите, които са 

предмет на настоящата поръчка. 
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Посещения: 

Посещенията на място имат за цел да се провери на 

практика напредъка по изпълнението на различните 

процедури и проекти, които са приключили. 

Прилагането на метода е осъществено по отношение на 

различните типове бенефициенти за всички приоритетни 

области. 

Запитвания/интервюта с 

представители на 

Програмния оператор на 

Програма БГ08, целевите 

групи и останалите 

заинтересовани страни 

В горната точка са описани по-конкретно 

инструментите, като при изпълнението на тази 

методология са направени до 10 интервюта с 

представители на Програмния оператор; 

Проведени 2 фокус групи с представители на целевата 

група; 

Проведено онлайн проучване и телефонни интервюта с 

обща извадка от 378 представители на целевите групи и 

заинтересованите страни 

Анализи на целите 

(SMART) 

Въз основа на направеното проучване на документите и 

групирането на проектните предложения по типове е 

разработен логически модел, който ще има за цел да 

анализира постигнатите цели. Като база за модела са 

използвани заложените в програмата цели и индикатори 

за постигане. Анализът на целите обхваща анализ на 

напредъка в изпълнението на Програмата и постигането 

на предварително заложените индикатори за продукт, 

резултат и въздействие. 

Анализ на 

икономичността, 

Обект на проучване по тази задача е всеки един проект 

поотделно, като данните са обобщени на ниво мярка и на 



 

Програма БГ08 

 “Културно наследство и съвременни изкуства” 

 

 

 30  
 
 

 

 

ефективността и 

ефикасността на 

изпълнението 

ниво Програма. Въз основа на обобщените данни ще е 

извършен преглед на възможните фактори, които 

оказват влияние върху икономичността, ефективността и 

ефикасността на изпълнението. С помощта на 

статистически методи е проверена хипотезата за 

въздействие на всеки един от дефинираните фактори, 

както и възможността да бъде осигурена информация за 

нуждите на анализа. Акцентът в тази оценка е поставен 

върху социално-икономическото въздействие на 

Програмата. 

Анализ на устойчивостта 

на изпълнението - 

показатели, индикатори 

за оценка на устойчивост 

и ефект от 

устойчивостта 

Оценката на индикаторите за продукт, резултат и 

въздействие има за цел да оцени ефективността на 

изпълнението на различните процеси. Използваните 

данни са от мониторинговата система за изпълнение на 

програмата. Данни, за които няма надеждна информация 

в системата не са изисквани от Възложителя, за да бъдат 

събирани допълнително, са заменени с други подходящи 

данни, които вече са налични. 

Анализ на силните и 

слабите страни, 

възможностите и 

заплахите (SWOT анализ) 

Предвижда оценка на релевантността на целите по 

отношение на идентифицираните нужди. За анализа се 

използва кабинетно проучване, статистически данни, 

теренни проучвания и математически изчисления. 

Анализът на силните и слаби страни и потенциала за 

развитие ще провери дали с реализацията на програмата 

се подпомага преодоляването на заложените 

ограничения, слаби страни. 

Оценката анализира степента, в която са се променили 

социално-икономическите потребности и търси 
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причините за това, като оценява факторите, 

благоприятстващи или затрудняващи икономическото и 

социално сближаване, както и оценява влиянието на 

глобалната икономическа криза върху между-

регионалните и вътрешно-регионалните различия.  

Оценката има за цел да провери дали приоритетите на 

Програмата продължават да бъдат най-адекватния 

отговор на потребностите, идентифицирани в анализа на 

силните и слаби страни. 

Оценката извършва проверка на анализа на силните и 

слабите страни, включително приоритетите на 

различните стопански нужди. Последните развития в 

икономиката или наличието на нова информация също 

са включени в анализа. Оценката има за цел да разгледа 

степента, до която социално-икономическите 

потребности и проблемите на развитието са достигнали 

и са обхванали целевите групи. Целта е да се гарантира, 

че приоритетите на програмата, включват най-

подходящите мерки и действия за изпълнение. 

 

Методът на триангулацията за конкретната задача се приложи както по отношение 

на събраната информация, така и по отношение на данните, като има следното схематично 
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представяне: 

Table 2: Методът на триангулацията 

  

Методи за събиране на данни Методи за анализ на данни 

 

Механизмът за проучване на заинтересованите страни включва в себе си широк 

набор от методи и техники за събиране на информация, както следва: 

Фокус група

Изследване 
на документи

Интервюта

Количествени 
данни

Оценка на 
процесите и 

изпълнението

Картографиране на 
съответствията 

(mapping)

Анализ на 
количествени 

данни
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4. Обработка и анализ на събраната информация.  

Използваните методи за анализ на събраната информацията са: сравнителен анализ; 

причинно-следствен анализ; аналогия; екстраполация; критериална оценка; експертна 

оценка; синтез; индукция; дедукция; селекция.  

5. Приложение на оценителната методика. 

Този етап включва обобщаване, анализ и оценка на събраните данни, факти и информация. 

Последващата оценка обхваща времевия период 2009-2017 г. като анализите, 

констатациите и експертните преценки се отнасят до ключови и характерни за периода 

факти и данни, въз основа на които е направена оценка и на потенциални (вероятни) 

дългосрочни ефекти от изпълнението на програмата. 

 6. Формулиране на изводи и препоръки.  

Изводите и препоръките по отношение на изпълнението на Програмата за изминалия 

програмен период и насоките за следващия ще са базирани на:  

✓ Експертност при разработването на последващата оценка;  

Идентифициране на 
заинтересованите страни

•изготвяне на 
подробен 
списък на 
всички 
заинтересова
ни страни

Изготвяне на извадка за 
проучване на мнението 

на заинтересованите 
страни 

•изготвяне на извадка за 
провеждане на онлайн 
проучването

•определяне на 
респондентите, с които 
ще бъдат проведени 
интервюта и фокус 
групи

Разработване на 
инструментарим за 

провеждаен на 
проучването на 

заинтересованите страни

•анкетни карти

•полустандартизир
ан въпросник

•сценарии

Провеждане на 
проучване на мнеието на 
заинтересованите страни
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✓ Актуална, достоверна и пълна количествена и качествена информация;  

✓ Адекватни методи и за анализ;  

✓ Обективна система от критерии за оценка на изпълнението и постигнатите 

резултати и въздействие; 

✓ Фактологически и методически обосновани оценки и препоръки за разработване на 

програмата през следващия програмен период.  

Използваните източници на информация при извършването на последващата оценка 

на Програмата включват, но не се ограничават само до: 

✓ Документите, конституиращи изпълнението на Програма БГ08 „Културно 

наследство и съвременни изкуства“:  

- Регламент за изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009-2014;  

- Меморандум за разбирателство относно изпълнение на Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2009-2014, сключен между Исландия. 

Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Република България; 

- Програмно споразумение за изпълнение на Програма БГ08 „Културно наследство 

и съвременни изкуства“ 2009-2014 с Офис на финансовия механизъм; 

- Програмно споразумение за изпълнение на Програма БГ08 „Културно наследство 

и съвременни изкуства14 2009-2014 с Национално координационно звено; 

- Наръчник на Програмните оператори; 

- Наръчник за укрепване ма двустранните взаимоотношения; 

- Наръчник за комуникация и публичност; 

- Наръчник за разработка на комуникационен план; 

- Системи за управление и контрол на Програмата.Насоки за кандидатсване по 

съответните мерки; 

- Стратегически доклад за изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП и 

Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 в България, Януари-Декември 2016; 
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- Годишни справки и доклади за изпълнението на Програма БГ08 и Финансовия 

механизъм на ЕИП; 

- Стратегия „Европа 2020“ на ЕК; 

- Национална програма за развитие: България 2020; 

- Национална програма за реформи на Република България в изпълнение на 

стратегията „Европа 2020“. Актуализация 2017 г.; 

- Проект на Национална стратегия за културата; 

- Стратегии и политики за развитието на сектор „Култура“ в периода 2011-2020 

година; 

- Стратегия за включване на Ромското население в Програмата; 

- Гражданска оценка на изпълнението на Националната стратегия за интегриране 

на ромите 2012-2014 г.  

- Рамкова програма за интегриране на ромите в Българското общество (2010-2020) 

- Национална конвергентна програма и нейните актуализации в периода 2009-2017 

г.; 

- Стратегически, вкл. секторни документи за развитие на общините-бенефициенти 

по Програмата; 

- други национални и европейски стратегически, планови и програмни документи, 

имащи отношение към развитието на културата и съвременните изкуства. 

✓ Данни, анализи и публикации на Национален статистически институт и Евростат; 

✓ Данни и информация на Европейската комисия; 

✓ Данни и информация, предоставена от ПО на Програма БГ08; 

✓ Данни и информация от интернет страниците на Финансовия механизъм, страницта 

на програмата, Министерство на културата и др.;  

✓ Информация, събрана от проведени теренни проучвания, интервюта и анкети с 

представители на заинтересованите страни. 

✓ Нормативни актове и документи на национално и европейско законодателство в 

сферата на културата: 
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- Закон за културното наследство; 

- Закон за закрила и развитие на културата; 

- Закон за обществените библиотеки; 

- Закон за народните читалища; 

- Закон за меценатството; 

- Закон за творческите фондове; 

- Закон за авторското право и сродните му права; 

- Закон за НДФ " 13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ"; 

- Закон за филмовата индустрия; 

- Закон за радиото и телевизията; 

- Закон за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други 

произведения; 

- Закон за административното регулиране на производството и търговията с 

оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското 

право и сродните му права; 

- Разяснения относно разпоредбите на чл. 179 от Закона за изменение и 

допълнение на Закона за културното наследство, регламентиращ създаването, 

разпространението и използването на изображения на културни ценности; 

✓ Стратегически и нормативни документи на национално, европейско ниво и 

наднационално ниво, имащи отношение към приоритети,  целите и изпълнението на 

програмата: 

- "Европа 2020" - Водещи инициатива за интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж чрез „Европейска платформа срещу бедността и социалното изключване“; 

- Инициатива "Десетилетие на ромското включване: 2005-2015"; 

- Декларация за правата на лица, принадлежащи към национални или етнически, 

религиозни и езикови малцинства; 

- Европейска платформа за включване на ромското население, и 10 общи подходи 

на политиката на приобщаването на ромите, приети на 8 юни 2009 от Съвета на ЕС; 
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- Рамкова програма за равнопоставена интеграция на ромите в българското 

общество;  

- Световна програма на ЮНЕСКО и “Образование за всички'’ на ООН; 

- Европейска конвенция за културата /1991 г. /; 

- Европейска програма за култура /ноември 2007 г./; 

- Заключения на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-

членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно работния план за културата за 

периода 2011-2014 г., 2010 / С 325 / 01; 

- Европейска конвенция за защита на археологическото наследства/1991 г./; 

- Конвенция за защита на архитектурното наследство на Европа ( ДВ, 42 от 

28.05.1991 година); 

- Европейска конвенция за трансгранична телевизия /1993/; 

- Европейска конвенция за ландшафта (ДВ, 22 от 15.03.2005 г.); 

- Лисабонска стратегия: 

- Конвенция на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство; 

- Конвенция на ЮНЕСКО за опазване на световното културно и при родно 

наследство;  

- Конвенция на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми 

на културно изразяване, ратифицирана със Закон, приет от 40-то НС па 22.11.2006 

г. (обн. ДВ, бр. 97 от 2006 г. в сила за РБ от 18 март 2007 г.); 

- Конвенция на ЮНЕСКО за защита на културните ценности в случай на 

въоръжен конфликт; 

- Конвенция на ЮНЕСКО за мерките, насочени към забрана и предотвратяване на 

незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни 

ценности; 

- Конвенция на ЮНЕСКО за зашита на подводното наследство; 

- Конвенция наЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство; 

- Конвенция на ЮНЕСКО относно международния обмен на печатни издания; 
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- Конвенция на ЮНЕСКО за обмен на официални издания и правителствени 

документи между държавите за защита на културните ценности в случай на 

въоръжен конфликт. 

ОЦЕНКА НА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА 

ПРОГРАМА  БГ08 „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И 

СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА“ 

 

Оценката на целесъобразността от прилагането на Програма БГ08 „Културно наследство 

и съвременни изкуства“ е извършена на 2 нива: 

• във връзка с потребностите на основните целеви групи (ниво 1) 

• във връзка с целите и приоритетите за развитие на националната икономика за 

периода 2009-2017 г. в контекста възстановяване и опазване на културното 

наследство за бъдещите поколения, осигуряваме на достъпност на културното 

наследство, документиране на културната история, представяне на -съвременни 

изкуства и култура и принос към културното многообразие (ниво 2) 

 

 За целите на настоящата оценка са използвани оценъчни критерии и въпроси, 

насочени към определяне степента на съответствие между Програма БГ08 „Културно 

наследство и съвременни изкуства“ и реализираните по нея проекти (процедури за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ) и потребностите на целевите групи, а 

оттам и целите на Финансовия механизъм на ЕИП. За извършването на оценката на ниво 

1 е извършен задълбочен анализ на програмата, насоките за кандидатстване по обявените 

процедури за подбор на проекти, подадените и одобрени проектни предложения, 

окончателните доклади за напредъка по реализираните проекти. Степента на съответствие 

между нуждите и потребностите на целевите групи и реализираните дейности по 

Програмата е оценена и с помощта на провеждането на фокус-групови дискусии, уеб 
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базирано проучване със заинтересованите страни, телефонни интервюта и допълнителни 

предоставена информация от бенефициентите по проектите. Оценката на ниво 2 е 

извършена с помощта на оценъчни въпроси, насочени към събиране на информация за 

определяне съответствието между постигнатите резултати от изпълнението на Програма 

БГ08 с целите и приоритетите за развитие на българската култура на национално и 

европейско ниво през разглеждания период (2009-2017 г.). 

ОЦЕНКА НА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА НА ПРОГРАМАТА ВЪВ ВРЪЗКА С 

ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ 

 

Оценката на целесъобразността на програмата във връзка с потребностите и нуждите на 

целевите групи е извършена за всяка една целева група по отделно, за да се подчертаят 

специфичните характеристиките и да се открои степента на съответствие за всяка една от 

групите. Основните целеви групи, чийто нужди и потребности програма БГ08 „Културно 

наследство и съвременни изкуства“ адресира, са както следва:  

✓ гражданското общество, вкл. лица в неравностойно положение, малцинства, деца, 

лица, интересуващи се от развитието на културното наследство и с желание за 

задълбочаване на двустранните и многостранните отношения между 

представителите на българската култура и тези от Исландия, Лихтенщайн и 

Норвегия;  

✓ изследователи, студенти, туристи, хора, търсещи възможности да задълбочат 

знанията си в сферата на културното наследство, история и т.н.;   

✓ културни институти, организации с идеална цел. 

Като специфична целева група, която въпреки че не е изведена в мерките и насоките за 

кандидатстване по програмата, като отделна целева група са разгледани представителите 

на туристическия бизнес, за които са установени недостатъчно проучени потребности от 

развитието и подобряване качеството на продуктите на културния туризъм.  
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Резултати от оценката 

В рамките на извършвания анализ и оценка на съответствието на Програма BG08 

„Културно наследство и съвременни изкуства“ с нуждите и потребностите на целевите 

групи, е извършен преглед и анализ на всички кандидати и задълбочен анализ на 

одобрените проекти по всяка от мерките от Програмата. За допълване на информацията 

от извършеното кабинетно проучване и анализи са проведени дълбочинни интервюта, 

казусни изследвания и фокус-групови дискусии с представители на всички 

идентифицирани целеви групи и заинтересовани страни. Оценъчните въпроси, които са 

използвани за извършване на оценката са, както следва: 

ОВ 1. До  каква  степен  избраните интервенции и приложеният подход (допустими 

дейности, разходи, бенефициенти и др.) са целесъобразни/съответстват на нуждите и 

потребностите на целевите групи на Програма БГ08 „Културно наследство и 

съвременни изкуства“?, a именно:  

✓ потребности от съхраняване на културното наследство за бъдещите поколения 

✓ подобряване на културния обмен, културния диалог и културното многообразие 

✓ укрепване на двустранните отношения 

✓ популяризиране на материалното и нематериалното наследство на България и 

осигуряване на широка обществена достъпност 

ОВ 2. Размерът на средствата по отделните изпълнени интервенции подходящ ли е 

/достатъчен ли е, предвид установените нужди на целевите групи? 

ОВ 3. По какъв начин са адресирани конкретните нужди и потребности на целевите 

групи и кои от избраните подходи се очертават като работещи механизми за 

удовлетворяване на потребностите? 

ОВ 4. До каква степен целите и реализираните дейности по всяка една от мерките по 

Програмата съответстват на нуждите и потребностите на целевите групи? 
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Базова информация във връзка с оценката на целесъобразността беше извлечен при 

обобщаването на данните за броя кандидати и стойността на подадените проектни 

предложения по всяка една от мерките от Програмата, подробно представени в таблица 1. 

Table 3: Подадени проектни предложения по мерките от програма BG08 „Културно наследство и съвременни 

изкуства“ 

Наименование 

на мярката 

Дата на 

обявяване на 

процедурата 

за подбор на 

проекти 

Краен срок 

за 

кандидатств

ане 

Брой подадени 

проектни 

предложения 

Дял от всички 

подадени 

проектни 

предложения 

Мярка 1. 

Реставриране, 

обновяване и 

опазване на 

културното 

наследство 

17.02.2014 г. 19.05.2014 г. 57 бр.  15.30 % 

Мярка 2. 

Документиране 

на културната 

история 

17.02.2014 г. 19.05.2014 г. 57 бр.  15.30 % 

Мярка 3. 

Достъпност на 

културното 

наследство за 

обществеността 

17.02.2014 г. 19.05.2014 г. 51 бр. 13.70 % 
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Малка грантова 

схема 

17.02.2014 г.   30.04.2014 г. 207 бр.  55.64 % 

Предефиниран проект 1 бр.  0.06 % 

Общо: 373 бр.   

 

На първо място, следва да отбележим, че въпреки сравнително кратките срокове за 

подготовка и подаване на проектни предложения (2 месеца и половина за Малка 

грантова схема и 3 месеца за мерки 1,2 и 3), имайки предвид обхвата на дейностите и 

необходимия набор от документи за кандидатстване. Програма BG08 „Културно 

наследство и съвременни изкуства“ е успяла да привлече значителен интерес по 

всички процедури за подбор на проектни предложения, като най-голям интерес е 

предизвикала Малката грантова схема „Представяне и достигане до широката 

общественост на съвременното изкуство и култура“, по която са подадени общо 207 

проекта, формиращи над 55 % от всички подадени проекти по програмата. Мярката за 

реставриране и обновяване на културното наследство (мярка 1), както и мярката за 

документиране на културната история (мярка 2) формират около 30.6 % от всички 

подадени проектни предложения, а мярка 3.„Достъпност на културното наследство и 

обществеността“ 13.7 %. Обобщените данни за заявения интерес /изразен както в брой 

подадени проектни предложения, така и в стойност на подадените проектни предложения 

по цялата Програма са графично представен на следващите фигури. 
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Figure 5: Брой проектни предложение по Програмата 

Общият брой на подадените проектни предложения по Програмата е 373 броя, а броят на 

одобрените проектни предложения е 33, вкл. предефиниран проект „Софийски арсенал 

Музей за съвременно изкуство „Софийски арсенал“ II етап с бенефициент Национална 

галерия.  Големият брой подадени проектни предложения е доказателство за високата 

степен, в която Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ е 

адресирала нуждите и потребностите на целевите групи и заинтересованите страни. 

Б Р О Й  
Н Е О Д О Б Р Е Н И  

П Р О Е К Т И

Б Р О Й  О Д О Б Р Е Н И  
П Р О Е К Т И

О Б Щ  Б Р О Й  Н А  
П О Д А Д А Е Н И Т Е  

П Р О Е К Т И

341

33

373



 

Програма БГ08 

 “Културно наследство и съвременни изкуства” 

 

 

 44  
 
 

 

 

 

Figure 6: Степен на удовлетворяване на заявения интерес по Програмата 

 

Както е видно от следващата фигура Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни 

изкуства“ е удовлетворила заявения интерес на едва 8 % от кандидатите по всички мерки 

от Програмата, което показва, че интересът и готовността на кандидатите да реализират 

дейности, адресиращи потребностите на целевите групи и допринасящи за постигане 

целите на Програмата, надхвърля в пъти нейния бюджет и съответно възможности да 

удовлетвори в пълна степен нуждите на целевите групи. 

За да се оцени обективно, до каква степен Програмата адресира различните  потребности 

на целевите групи, беше извършен сравнителен анализ, до колко предварителното 

разпределение на бюджета на Програмата по приоритети и области на интервенции 

отговаря на заявения интерес от страна на кандидатите, представляващи и защитаващи 

интересите на целевите групи. 
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Степен на удовлетворяване на заявения 
интерес по Програмата
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Както е видно от горната графика най-голяма част от финансовия ресурс по Програма 

БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ е насочен към мярка 1. 

„Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство“ /48 % от целия финансов 

ресурс/, което отговаря напълно националните политики и очертани приоритети в 

областта на културата и културното наследство. 

 Като втора приоритетна област Програмният оператор е определил мярка 2. 

„Документиране на културната история“ с 19 % от бюджета. 16 % от бюджета е насочен 

към предефиниран проект „Софийски Арсенал „Музей на съвременното изкуство“, който 

не е реализиран поради административни причини, свързани с неполучаване в срок на 

необходимите разрешителни от компетентните органи. Към мярка 3. „Документиране на 

културната история“ и Малка Грантова схема „Представяне и достигане до широката 

Figure 7: Разпределение на Бюджета по Програмата - по интервенции 
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общественост на съвременното изкуство и култура“ са насочени съответно 9 % и 5 % от 

общия финансов ресурс. 

За да оценим съответствието на Програмата с нуждите и потребностите на целевите групи 

беше извършено сравнение между разпределението на бюджета на Програмата по мерки 

(области на интервенции) и разпределението на заявения интерес от страна на кандидатите 

(изразен в стойност на подадените проектни предложения) по мерки.  

За получаването на съпоставими данни от общия бюджет по Програмата са извадени 

стойностите на предефинирания проект и проекта, реализиран чрез Фонда за двустранни 

взаимоотношения, тъй като за тези проекти не са провеждани процедури за подбор. По-

долу,  в графичен вид са представени получените данни.  

 

Figure 8: Разпределение на заявения интерес по интервенции 
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Извършеният сравнителен анализ показва, че при разпределението на бюджета по 

Програмата Програмният оператор е оценил изключително прецизно нуждите и 

потребностите на целевите групи, свързани с  изпълнението на дейностите по мярка 

2.„Документиране на културната история“.  Сравнявайки данните по тази мярка, 

установяваме, че делът на мярката в общия бюджет на Програмата, определен от 

Програмния оператор (23 %) съответства напълно на заявения интерес, т.к. стойността на 

подадените проектни предложения по мярка 2. формират 23 % от стойността на всички 

подадени проектни предложения. В същото време при мярка 1. Реставриране, обновяване 

и опазване на културното наследство“ заделеният финансов ресурс, изразен в проценти от 

общия бюджет (60%) надхвърля с 13 %  общата стойност на подадените проектни 

предложения по мярката, изразена в проценти от общата стойност на всички подадени 

проектни предложения. Получените данни показват относително надценяване на нуждите 

и потребностите на целевите групи, свързани с дейности по реставриране, обновяване и 

опазване на културното наследство, за сметка на подценяване на нуждите и потребностите 

на целевите групи от подобряване на достъпа до съвременното изкуство и култура (чрез 

мярка МГС ) и подобряване на достъпа до културното наследство (чрез мярка 3. 

„Достъпност на културното наследство за обществеността“). При тези две мерки е налице 

относително подценяване на заявения интерес съответно с 7 % при мярка „Малка грантова 

схема“ и 6 % при мярка 3. „Достъпност на културното наследство за обществеността“. В 

същото време, отчитайки спецификите на всяка една мярка, следва да бъдат отчетени и 

външните и вътрешни фактори, които имат отношение към получените резултати. Такива 

например са кратките срокове за подготовка на проектните предложения, степента на 

сложност на проекта,  обема на изискуемата документация за кандидатстване, 

необходимостта от съгласувателни, разрешителни и др. процедури. В тази връзка предвид 

характера на дейностите по мярка 1. Реставриране, обновяване и опазване на културното 

наследство“, която е с най-голяма степен на сложност и комплексност от гледна точка 

срокове за подготовка и съгласуване на техническа документация и др., следва да 
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отбележим, че тези фактори имат отношение както към общия брой, а оттам и към 

стойността на подадените проектни предложения /заявения интерес/.  

За постигането на максимална обективност и всеобхватност на оценката на 

целесъобразността беше извършен и анализ на данните за заявения интерес по всяка една 

от мерките от Програмата, като данните са анализирани и представени графично в 

следващите редове. 

 

 

 

Мярка 1. Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство“ 

 

Figure 9: Стойност на подадените и одобрените проекти предложения по М1 

От горната графика е видно, че заявеният интерес на кандидатите по мярка. 1 (изразен в 

стойност на подадените проектни предложения) е над 7 пъти по-голям от предварително 
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определения бюджет по мярката. Въпреки сравнително кратките срокове за подготовка на 

проектните предложения, голям брой кандидати, общо 57, са успели да подадат проектни 

предложения на обща стойност над 52 млн. евро при обявен бюджет по мярката малко над 

7.4 млн. евро. 

 

Figure 10: Степен на удовлетворение на заявения интерес по М1 

Степента на удовлетворяване на интереса на кандидатите, оценена като съотношение 

между броя проектни предложения и общия брой на всички проектни предложения, също 

показва, че нуждите и потребностите на целевите групи, надхвърлят възможностите на 

Програмата, което е доказателство за нейната целесъобразност. Всички тези данни 

потвърждават обстоятелството, че предвидените дейности по обявената процедура за 

подбор за проекти по мярка 1. в голяма степен адресира нуждите на широк кръг целеви 

групи и заинтересованите страни.  
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Мярка 2. „Документиране на културната история“ 

 

Figure 11: Стойност на подадените и одобрените проектни предложения по М2 

Обобщените данни за подадените проекти по мярка 2. „Документиране на културната 

история“ показват още по-висок интерес по мярката, като стойността на проектните 

предложения надхвърля близо 9 пъти определения от Програмния оператор бюджет по 

мярката. Броят на подадените проектни предложения по мярка 2. е същият като по мярка 

1, а стойността на подадените проектни предложения е над 25 млн. евро при обявен 

бюджет по мярката малко над 2.8 млн. евро. Броят на одобрените проекти по мярката, 

както и по мярка 1, е 9 при общ брой кандидати 57, което означава удовлетворяване на 

интереса на 16 % от кандидатите по мярката. 
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Figure 12: Степоен на удовлетворение на интереса по М 2 

 

Мярка 3. „Достъпност на културното наследство за обществеността” 

 

Figure 13: Стойност на заявените преоктни предложения по М3 и стойност на одобрените. 
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Figure 14: Степоен на удовлетворение на интереса по М 3 

Обобщените данни за броя кандидати и стойността на подадените проектни предложения 

по мярка 3. „Документиране на културното наследство за обществеността“ показват много 

голям интерес към мярката. Стойността на подадените проектни предложения надхвърля 

над 15 пъти наличния бюджет по мярката, а степента на удовлетворение на заявения 

интерес (въз основа на брой одобрени проекти към общия брой на подадените проекти) е 

едва 6 %. Тук следва да се отбележи, че ниската степен на удовлетворяване на интереса се 

обуславя и от високия среден размер на един проект по мярката, като над половината от 

подадените проектни предложения са на стойност над 300 000 евро. 
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Малка Грантова Схема. „Достигане до широката общественост на съвременното 

изкуство и култура” 
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Анализът на обобщените данни за подадените и одобрени проектни предложения по 

Малка грантова схема показват, че интересът по тази мярка в най-голяма степен надхвърля 

определения от Програмния оператор бюджет – както като стойност на подадените 

проектни предложения, така и като брой подадени проекти. Общата стойност на 

подадените 207 проектни предложения надхвърля близо 20 пъти определения бюджет по 

мярката, което показва, че Малка грантова схема в най-голяма степен адресира 

потребностите на целевите групи и поради това е предизвикала най-голям интерес сред 

кандидатите. Тук трябва да направим обаче и следното уточнение относно спецификата 

на мярка „Малка грантова схема“, която също оказва влияние върху броя и стойността на 

подадените проектни предложения. Освен, че мярката е адресирала правилно нуждите на 

целевите групи, нейните цели и допустими дейности определят и подготовката на проекти 

от типа „меки мерки“, които не изискват съгласувателни процедури на техническа 

документация или разрешителни за извършване на дадена дейност, което е характерно за 

инвестиционни проекти. Всичко това създава условия, подготовката на проектни 

предложения по тази мярка, да са сравнително по-облекчени откъм административна 

гледна точка и да изискват по-малък период за подготовка на проектите.  

Освен количествени данни, оценката на целесъобразността на Програма БГ08 „Културно 

наследство и съвременни изкуства“ беше извършена и въз основа на анализ на събрани 

качествени данни – както от предоставените от Програмния оператор Доклади за 

напредъка по проектите, така и от проведени собствени анкетни проучвания, дълбочинни 

интервюта и фокус-групи. 

Проведеното анкетно проучване сред 378 представители на целевите групи и 

заинтересовани страни, също потвърждава висока степен на съответствие на Програмата 

с нуждите и потребностите на целевите групи.  
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Както е видно от горната фигура, 55 % от анкетираните смятат, че реализираните 

проекти по Програмата в голяма степен отговарят на нуждите на целевите групи. 30 

% от анкетираните са на мнение, че изпълнението на Програмата съответства на нуждите 

на целевите групи в задоволителна степен. Сравнително високия дял на респондентите, 

даващи средна оценка на Програмата по отношение на целесъобразността, се дължи на 

обстоятелството, че всяка една от различните целеви групи има своите специфични нужди 

и потребности, които предвид обхвата и общия финансови ресурс по Програмата, не биха 

могли да бъдат адресирани в пълна степен. Преобладаващата част от участниците в 

проведените телефонни интервюта, казусни изследвания и фокус-групи, според които 

Програма BG08 е отговорила в задоволителна или слаба степен на нуждите на целевите 

групи, споделят, че финансовият ресурс за реализиране на дейности, насочени към 

опазване на културно-историческото наследство и развитие на културата и съвременните 

изкуства, като цяло е недостатъчен за задоволяване на широкия спектър от потребности 
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на различните целеви групи и заинтересовани страни. В същото време участниците в 

проведените фокус-групи и казусни изследвания оценяват Програма БГ08 „Културно 

наследство и съвременни изкуства“ на Финансовия механизъм на ЕИП като един от най-

целенасочените и поради това необходими финансови инструменти, които подпомагат 

развитието на културата и съвременните изкуства в България и насърчават успешно 

междукултурния обмен.  

Ако трябва да обобщим получената информация от извършения анализ на 

количествени и качествени данни по избраните критерии за оценка на 

целесъобразността, можем да направим следните основни изводи: 

На първо място, големият интерес към всички обявени процедури за подбор на проекти 

по програма БГ08 „Културно наследство и съвремнни изкуства“, надхвърлящ в пъти 

определения бюджет, доказва, че дизайнът, приоритетите, целите и допустимите дейности 

по Програмата адресират правилно нуждите, потребностите и интересите на целевите 

групи.  

На второ място, обстоятелството, че по Програма БГ08 „Културно наследство и 

съвременни изкуства“ са кандидатствали представители на различни целеви групи и 

заинтересовани страни също доказва, че Програмата адресира техните нужди и 

потребности адекватно. Кандидатите по мярката обхващат изключително широк кръг 

заинтересовани страни, а именно: общини, културни институции,  музеи, театри, 

музикални академии, читалища, неправителствени организации, вкл. ромски организации, 

браншови организации и търговско-промишлени камари, научни и образователни 

институции, творци и артисти в различни сфери на съвременното изкуство и култура, 

представители на медиите, частни организации, развиващи дейност в сферата на 

творческите индустрии, министерства, държавни агенции и други. 

На следващо място, резултатите от проведеното от „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД анкетни 

проучвания относно съответствието на Програма БГ08 „Културно наследство и 
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съвременни изкуства“ с потребностите и нуждите на целевите групи също доказват, че в 

нейният цялостен обхват Програмата е адресирала в сравнително голяма степен нуждите 

и потребностите на целевите групи.  

На следващо място, изводът, че обхватът на мерките по Програмата, удовлетворяват 

потребностите на широк кръг заинтересовани страни, се потвърждава и от 

обстоятелството, че проектните дейностите се реализират на територията на всички 

райони на планиране в България, като някои от проектите, и по-специално проектите 

по Малка гранатова схема, се реализират на територията на повече от един район на 

планиране. В допълнение към това, дейностите по дигитализация на материалното и 

нематериално културно наследство осигуряват достъп до практически неограничен кръг 

целеви групи, имащи интереси в областта на културата и съвременните изкуства, 

независимо от местонахождението. 

В следващите подраздели е извършена оценка на целесъобразността на Програма БГ08 по 

отношение на всяка една целева група, включена в насоките за кандидатстване по 

обявените от Програмния оператор процедури,  като е извършен анализ на качеството на 

реализираните проекти от гледна точка нуждите на конкретните целеви групи, обхванати 

от проектите. 

Гражданското общество, вкл. представители на уязвимите групи, туристи и др. 

В резултат на извършения анализ и проучване относно съответствието на реализираните 

проекти по програма BG08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ с нуждите на 

целевите групи се установи, че реализираните дейности по Програмата адресират в 

сравнително голяма степен основни потребности и нужди на гражданското общество, 

както следва: 

• Програмата адресира нуждите и потребностите на гражданите от културни, 

развлекателни и образователни дейности чрез: 
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✓ реставрирането и ревитализирането на сгради от културното наследство по 

мярка 1, вкл. в по-слабо развити селски общини, както и подобряването на 

достъпа до културното наследство за обществеността /мярка 1 и мярка 3/. 

Чрез реализираните проекти по Програмата е подобрен достъпът на 

гражданите до културни, развлекателни и образователни дейности в по-

слабо развитите райони, които представителите на гражданското общество 

оценяват високо; 

✓ Преобладаващата част от проектите, реализирани по мярка 1 и мярка 3 от 

Програмата, предвиждат и допълнителни дейности по обособяване на 

специализирани помещения, зали или пространства за организиране на 

културни, културно-развлекателни и образователни инициативи. Чрез 

реставрирането на културно-исторически обекти по Програмата и 

превръщането им в културни центрове и музеи на открито са осигурени 

възможности да се организират експозиции, представления, 

информационни срещи, обучения и други събития, свързани с културата. От 

проведените проучвания на мнението на заинтересованите страни се 

установи, че създаването на подходящи условия за провеждане на културно-

образователни инициативи отговаря на потребностите на гражданското 

общество от подобряване на достъпа до културни и образователни 

мероприятия; 

• Създаването на творчески културно-туристически атракции /основно по 

мярка 1 и мярка 3/ от една страна адресира потребностите на гражданското 

общество от разнообразяване на социалния и културния живот, а от друга 

страна адресира потребностите на местните общности от създаването на 

добавена стойност в обхванатите туристически дестинации, които да създадат 

допълнителни възможности за осигуряване на заетост и доходи. Създаването 

на културно-туристически атракции чрез реализирането на мерките по Програма 

BG08 представлява косвен резултат за целевите групи от гледна точка подпомагане 
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развитието на туризма в регионите, а оттам и повишаване на икономическата 

активност в населените места, което създава предпоставки в дългосрочен план да 

се постигне икономически растеж и намаляване на безработицата; 

• Създаването на нови открити пространства за култура и отдих, чийто потенциални 

ползватели са всички жители на общините, в които се реализират проектите, също 

отговарят на потребностите на гражданското общество от открити пространства за 

прекарване на свободното време и водене на активен социален и културен живот; 

• Добра практика, идентифицирана в процеса на извършване на оценката,  е 

прилагането на информационните и комуникационните технологии за представяне 

и популяризиране на културно-историческото наследство, вкл. чрез създаване на 

специализирани сензорни информационни киоски и 3D възстановки и презентации 

/по мярка 1 и 2/, което е пряко свързано с подобряване на достъпа до материалното 

и нематериалното културно-историческо наследство за обществеността. По-

добрият достъп до културни ценности се определя като една от най-основните 

потребности на широк кръг представители на гражданското общество, имащо 

директно въздействие и върху развитието на творческите индустрии; 

• Подобреният достъп за гражданите до интерактивни и презентационни материали 

за реставрираните обекти /чрез реализирането на проектите по мярка 1/, както и 

чрез разработването на голям брой уеб страници и приложения за смарт 

устройства, изграждането и монтирането на киоск системи, както и 

разпространението на аудио-визуални и печатни материали по всички мерки от 

Програмата, предоставящи възможност за самостоятелно запознаване на 

посетителите с откритите и проучени обекти и находки, съответства напълно с 

идентифицираните нужди и потребности на гражданското общество от 

подобряване на онлайн достъпа и опазване на културното наследство за бъдещите 

поколения. 

• Подобреният достъп за гражданите до интригуващо дигитално съдържание за 

културната история и богатството от паметници на културата от национално 
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значение /предимно чрез реализирането на проектите в обхвата на мярка 2. 

Документиране на културната история/ в много голяма степен отговаря на 

потребностите на гражданите от информация и ресурси онлайн, свързани с 

материалното и нематериалното културно-историческо наследство на 

България. Съответствието на реализираните дейности в тази насока с нуждите на 

целевите групи напълно  се потвърждава и от резултатите от проведените 

проучвания, фокус-групи и казусни изследвания; 

• Чрез дигитализацията на материалното и нематериално културно-

историческо наследство Програмата удовлетворява в голяма степен и 

потребностите на широката общественост на национално и европейско ниво 

да се запознае с недостъпни досега обекти с културна стойност-културни 

ценности, да използва тяхното съдържание в партньорски инициативи и 

инициативи, имащи за цел популяризиране на културното многообразие и 

между-културния диалог; 

• Програмата съответства в голяма степен и на потребностите на гражданското 

общество, и по-специално в по-малките населени места, от подобряване на 

достъпа до достиженията на съвременното изкуство и актвино участие в 

творческите процеси, което отговаря на нуждите на гражданите от активен 

социален и културен живот; 

• Реализираните проекти по Малка грантова схема „Представяне и достигане 

до широката общественост на съвременното изкуство и култура“ на 

Програмата съответстват на потребностите на творците от изява за формиране 

на устойчива култура на възприятие на съвременното постмодерно изкуство и пряк 

контакт с други творци и хора с интереси в сферата на културата и съвременните 

изкуства.  

• Реализираните проекти по Програмата поставят специален акцент и върху 

младите хора и приемствеността между поколенията, което съответства на 

съвременните предизвикателствата и потребностите на младите хора от 
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творческа изява, междукултурен обмен и запознаване с различни форми на 

съвременните изкуства. 

Хората в неравностойно положение 

След извършен преглед и анализ на изпълнението на одобрените проекти по Програмата 

/доклади за напредъка, допълнителни справки и информация, предоставена от 

бенефициентите/ можем да направим обоснования извод, че реализираните дейности по 

Програма БГ08 поставят специален акцент върху подобряване на достъпа до културното 

наследство и съвременните изкуства за хора в неравностойно пожеление, както следва: 

✓ Извършените строително-монтажни дейности по реставрация и консервация на 

сгради от културно-историческото наследство включват осигуряване на достъп 

за хора с увреждания; 

✓ Осигуряването на досег със съвременно изкуство на целеви групи от 

периферията-географска и социална и насочването на дейностите по 

проектите към уязвими групи е значимо постижение на Програма БГ08 

„Културно наследство и съвременни изкуства“ от гледна точка 

целесъобразност на мерките и интервенциите по отношение на потребностите 

на целевите групи; 

✓ Включването на представители от уязвимите групи, вкл. етнически групи 

като ромите в социално-културния живот на общините, е друга потребност, 

която Програмата БГ08 успешно адресира чрез реализирането на проектите по 

всички мерки от Програмата; 

✓ Реализирането на проектните дейности по мярка 2. „Документиране на 

културната история" съответства напълно на нуждите на хората в 

неравностойно положение (хора с увреждания, хора в отдалечени географски 

райони, населението с небългарски майчин език  и по-специално ромите) от 

достъпно познание и запознаване с нематериалното и материално културно-

историческо наследство; 
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✓ Програмата съответства в много голяма степен на потребностите на целевата 

група от междукултурен обмен и активно участие в социалния и културен 

живот на общностите като една от основните идентифицирани бариери пред 

социалното включване на хората в неравностойно положение. 

Ромско население 

Програмата осигурява пряко участие на представители на ромското население в 

изпълнението на проектните дейности и по-специално в консервационно-

реставрационна дейност, обучителни дейности в нови и традиционни форми на 

изкуството, творчески проекти и инициативи, популяризиращи многообразието на 

съвременното изкуство, което отговаря напълно на потребностите на целевата група 

от интегриране в общността. Реализираните мерки по Програмата  имат принос за 

засилване на чувството за принадлежност и солидарност на ромското население и  

чувството за национално единство, което е основна потребност, споделяна от всички 

заинтересовани страни, участващи в проучванията във връзка с извършената последваща 

оценка.  

Реализираните мероприятия и дейности по Програмата допринасят за повишаване 

самочувствието на ромите и чувството за значимост в изграждането и опазването на 

културното и историческото наследство на нацията. При изпълнението на проектите по 

Програмата са създадени и приложени устойчиви модели за социално включване на 

ромите като една от основните потребности на целевата група. Съответствието е 

постигнато чрез следните конкретни дейности, изпълнени по Програмата: 

✓ Прякото участие и въвличане в процесите по консервация и благоустройво на 

обектите от културното наследство (чрез реализирането на мярка 1, частично мярка 

2 и мярка 3); 

✓ предоставяне на обучения и възможности за временна заетост чрез създаване на 

устойчиви модели за обучение, което има директен принос към социалната 

интеграция (всички мерки по Програмата) 
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✓ Специфичните обучения,  реализирани при изпълнението на проектите по мярка 1 

в по-голямата си част предвиждат въвеждащи модули за запознаване с 

реставрираните обекти и тяхната история, вкл. практики за усвояване на 

традиционни занаяти и производства в миналото. Провеждането на специфични 

обучения (например по грънчарство и антични керамични технологии като 

иновативен инструмент за алтернативна местна заетост) с потенциал да осигурят 

бъдеща заетост и доходи отговаря на потребностите на ромското население от 

социално-икономическа интеграция; 

✓ организиране на беседи и презентации сред ученици от ромски произход относно 

реставрираното/консервирано местно културно наследство, с акцент неговото 

опазване; 

✓ организиране на открити уроци по история за деца от ромското население;  

✓ разработване на специализирана софтуерна система и инсталиране на 

информационни терминали киоски на ромски езики в ромски читалища; 

✓ разпространение на печатни материали сред ромското население – брошури, 

печатни издания, рекламни материали. 

Съответствието на Програмата с потребностите на целевата група от социално включване 

е постигнато и посредством организирането на множество специализирани събития за 

популяризиране на ромската култура и изкуство:  

✓ Фолклорни фестивали, популяризиращи културното и етническо многообразие и 

допринасящи за социалната интеграция на ромите 

✓ Фестивали на ромската култура, 

✓ Повишаване на информираността на местното население и широката общественост 

за културата и изкуството на ромите чрез разпространение на специализирани 

издания и брошури, информация в интернет, организиране на събития, 

организиране на уроци по ромски танци, специализирани изложби и др. 
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Потребностите от икономическа адаптация на ромското население и повишаване на 

възможностите за заетост са адресирани от изпълнените проекти в рамките на 

Програмата посредством: 

✓ създадените умения за производство и извършване на строително-монтажни 

дейности, дейности по благоустрояване и други, като инструмент за социална и 

икономическа адаптация на местната ромска общност; 

✓ представяне на алтернативни начини за препитание като грънчарството; 

✓ осигуряване на алтернативни семейни доходи, възможност за трайна заетост 

поради придобиването на специфични умения за производство на предмети за бита, 

градския дизайн и други продукти на творческата индустрия; 

Изследователи, студенти, ученици, туристи и хора, търсещи възможности да задълбочат 

знанията в сферата на културното наследство и съвременните изкуства 

✓ Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ съответства в много 

голяма степен на нуждите, свързани с подобряване знанията на изследователи, 

студенти и ученици в сферата на културното наследство чрез осигуряване на 

достъп до реставрираните обекти и предоставяне на информация за любопитни 

исторически данни, както на мястото на реставрирания обект, така и чрез 

разработване и популяризиране на уеб портали и приложения за смарт устройства 

(чрез реализиране на дейностите по мярка 1 и 3) и чрез дигитализация на 

материалното и нематериално културно-историческо наследство (чрез реализиране 

на проектните дейности по мярка 2); 

✓ Програмата адресира по подходящ начин идентифицираните нужди от 

затвърждаване и надграждане на знанията по история и културно наследство сред 

учениците, студентите и изследователите чрез провеждане на уроци на открито, 

семинари, лектории и онлайн образователни игри. Добра практика от 

реализирането на програмата е създаването на работилници на открито за обучение 

на подрастващи и студенти; 
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✓ Чрез реализираните проекти по програмата /и по-специално посредством 

реализираните дейности по мярка 1/ е осигурена възможност за работа на терен на 

студенти и доброволци /напр. възможност за участие в археологични разкопки на 

студенти по археология/; 

✓ Програмата в голяма степен отговаря на потребностите на целевата група от 

осигуряване на алтернативни експериментални пространства за млади творци, 

както и алтернативни зони за отдих и културни дейности; 

✓ Осигуряването на възможности за използване на реновираните пространства за 

презентиране, работа в група и публична изява на учениците, студентите и 

изследователите, също адресира подходящи потребностите на целевата група от 

придобиване на умения за презентиране, комуникация с хора със сходни интереси 

и осигуряване на възможности за публична изява; 

✓ Осигуряване на възможности за практика на студентите по археология и история, 

създаване на подходящи  пространства за организиране на научни форуми и за 

открити уроци на ученици  (например при реализирането на проекта за реставраця, 

консервация и опазване на Шишмановата баня, Велико Търново и  реставрирането 

и превръщането в музей на октрито на Античен керамичен център, Павликени) 

✓ Обособяване на пространства за учебна археология, обучения и организиране на 

културни събития и мероприятия; 

✓ Потребностите на представителите на научните среди, занимаващи се изучаване на  

културно-историческото и представителите на ученически и студентски среди, 

обучаващи се в сферата на  културно-историческото наследство, са подходящо 

адресирани чрез изграждане на голям брой дигитални библиотеки от ръкописни и 

старопечатни сбирки, което осигурява улеснен, бърз и неограничен достъп до 

колекциите от старопечатни, редки и ценни издания и ръкописи. По-този начин се 

удовлетворяват потребностите на целевите групи от по-широк достъп до наличните 

фондове от редки и ценни издания в културни и обществени институти; 
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✓ Подобряването на достъпа на целевата група до съвременни произведения на 

изкуството подпомага изграждането на нови аудитории и увеличаване на 

познанието и стимулиране на креативността сред студентите, учениците и 

изследователите в сферата на културата и съвременните изкуства, което 

съответства на техните нужди и потребности от творческо вдъхновение, нови 

знания и умения, и междукултурен обмен; 

✓ Създаване на творчески културно-туристически атракции, вкл. чрез тризмерни 

възстанови, създаване на 3D макети и други дигитални продукти, презентиращи 

културно-историческото наследство по атрактивен начин отговаря на 

потребностите на целевата група на туристите от нови и атрактивни продукти на 

културния туризъм; 

✓ Развитието на нови и не дотам популярни дестинации за културен туризъм и 

транснационален маркетинг на дестинациите чрез реализирането на дейностите по 

Програмата съответства на потребностите на целевите групи за развитие на 

устойчив културен туризъм; 

✓ Програмата и реализираните по нея проекти съответстват на повишено търсенето 

на регионални туристически продукти за развитие и маркетинг на устойчиви и 

разнообразни, специфични за региона туристически продукти с висока добавена 

стойност, което увеличава приноса на Програмата за устойчивото регионално 

развитие.  

Културни институти, организации с идеална цел 

✓ Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ адресира правилно 

и в голяма степен потребностите на културните институти и организации с идеална 

цел от осигуряване на алтернативни културни пространства за изява. 

Реализираните конкретни дейности в изпълнение на Програмата подобряват 

условията и осигуряват нови възможности за културните институти и 

неправителствени организации да представят своите достижения и да организират 
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специализирани културни събития, популяризиращи богатото материално и 

нематериално културно-наследство на страната ни; 

✓ Програма БГ08 постига съответствие и с потребностите на културните институти 

и организациите с идеална цел от сътрудничество и съвместни дейности с други 

заинтересовани страни, като представители на местната власт, образователни и 

научни институции, с оглед обмяна на опит и трансфер на знания в областта на 

културата и съвременните изкуства; 

✓ Реализираните дейности и инвестиции по Програмата съответстват на нуждите на 

културните институти и организации с идеална цел от осигуряване на възможности 

за представяне на постиженията по съвременен начин чрез използването на 

информационни и комуникационни технологии; 

✓ Програма БГ08 отговаря на потребностите на целевата група от по-улеснен достъп 

до богатствата на културното наследство чрез дигитализация на голям брой 

материални и нематериални културни ценности; 

✓ Съответствие откриваме и от гледна точка на потребностите на целевата група от 

повишаване на знанията, уменията и административния капацитет в 

разработването, организацията и управлението на проекти, финансирани от 

Норвежкия финансов механизъм. 

Изводи 

✓ Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ съответства в 

голяма степен на нуждите и потребностите на целевите групи, обхващайки голям 

спектър от потребности на различни целеви групи на територията на цялата страна; 

✓ Целите и дейностите по Програмата правилно отразяват нуждите и потребностите 

на целевите групи и са адекватни на стратегическите документи в областта на 

културата и съвременните изкуства, както на европейско, така и на национално 

ниво; 
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✓ Принос за високата степен на съответствие има обстоятелството, че обосновката 

относно задоволяването на нуждите на целевите групи по проекта, е елемент от 

техническата оценка на качеството на проектите. Тази добра практика трябва да 

бъде продължена и през следващи програмни периоди, като системата за оценка 

бъде допълнително усъвършенствана, така че одобрените проекти да допринасят 

за удовлетворяване на нуждите и потребностите на целевите групи в най-голяма 

степен. Това може да бъде постигнато както чрез залагане на критерии за оценка, 

пряко свързани със степента на принос на проекта за постигането на индикаторите 

по проекта, както и чрез даване на приоритет на проекти, адресиращи нуждите на 

конкретни целеви групи, които Програмният оператор е определил за приоритетни 

въз основа на извършен предварителен анализ и оценка на потребностите.  

✓ Програмирането и дизайна на Програма БГ08 дава възможност на кандидатите чрез 

своите конкретни проектни идеи да адресират различни по характер и обхват 

целеви групи, а конкретните мерки по Програмата стесняват обхата на 

потребностите в съответствие с логиката на интервенция на Програмата. В същото 

време широкия обхват на целевите групи, които са едни и същи при всички мерки 

от програмата, крие риск, от една страна отделните проекти да не постигнат пълна 

устойчивост на резултати за всички обхванати целеви групи, а от друга страна да 

не се постигне очакваният допълващ мултиплициращ ефект от прилагането на 

всички мерки по Програмата в дългосрочен план;  

✓ Оценката относно степента на удовлетвореност на потребностите на целевите 

групи показва известна степен на диспропорция между прогнозирания интерес към 

всяка една мярка от Програмата (изразен чрез разпределението на бюджета по 

мерки/области на интервенции) и реалния интерес, заявен от кандидатите по 

отделните мерки от Програмата (изчислен на база брой кандидати и стойност на 

подадените проектни предложения); 

✓ Най-голямо съответствие между потребностите и реализираните дейности по 

Програмата е постигнато при изпълнението на Мярка 2. Дигитализация на 
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културната история, а най-малко съответствие е постигнато при реализирането на 

Малката грантова схема, където заявеният интерес надхвърля многократно 

определения бюджет.  

 

Препоръки 

✓ С цел постигане на още по-голямо съответствие между нуждите и потребностите 

на целевите и реализираните по Програмата дейности е препоръчително при 

програмирането в новия програмен период да бъде извършен задълбочен анализ на 

нуждите и потребностите на целевите групи и като част от оценката на качеството 

на проектните предложения да бъде включена приоритетизация въз основа на вид 

и брой обхванати целеви групи, както и степен на адресиране на техните 

обосновани нужди и потребности; 

✓ Горната препоръка се отнася и за разпределението на бюджета по Програмата, 

където също са идентифицирани възможности за усъвършенстване и прецизиране 

въз основа на извършен предварителен анализ и оценка на интереса на целевите 

групи и потенциалните кандидати по мярката от реализирането на конкретни 

дейности, адресиращи в най-голяма степен техните потребности и нужди. 

✓ С оглед установения голям интерес и висока степен на удовлетвореност на 

целевите групи от реализирането на проектни дейности по мярка 2. Документиране 

на културната история и Малка грантова схема е препоръчително при бъдещото 

програмиране на конкретните мерки за изпълнение на Програмата да се включат 

аналогични дейности на заложените по двете цитирани мерки от Програма БГ08, 

чрез което да се постигне надграждане и приемственост на резултатите; 

✓ Препоръчително е програмирането на целите и допустимите дейности по 

Програмата и мерките да се извърши въз основа на задълбочен предварителни 

анализ на потребностите на целевите групи като се отчетат спецификите в 

потребностите на всяка една целева група. Това би позволило по-ясен фокус при 

програмирането върху конкретните целеви групи и техните потребности, а оттам и 
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постигане на по-голяма ефективност и ефикасност при изпълнението на 

Програмата; 

 

ОЦЕНКА НА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА НА ПРОГРАМАТА ВЪВ ВРЪЗКА С 

ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА 

ИКОНОМИКА В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА И СЪВРЕМЕННИТЕ 

ИЗКУСТВА 

Оценката на целесъобразността на програма БГ08 „Културно наследство и съвременни 

изкуства“ 2009-2017 г. включва следните основни елемента: 

✓ Оценка на средата и тенденциите в сектор „Култура“ при осъществяване на 

Програма БГ08 в периода 2009-2017 и съответствието на изпълнението на 

Програмата с целите и приоритети на националната икономика в областта на 

културата и съвременните изкуства; 

✓ Проучване и анализ относно за развитието на културата в посочения период на  

национално и европейско ниво. 

Стратегическото управление на културния сектор и опазването на културното наследство 

се реализират на европейско, национално, регионално и местно равнище. Цикълът на 

стратегическо управление през разглеждания период преминава през етапите на 

стратегическо планиране, реализация на стратегиите и стратегически контрол. В тази 

връзка в настоящия раздел е направен задълбочен анализ на изпълнението на Програма 

БГ08 и реализираните в рамките на програмата интервенции в съответствие с политиките 

на европейско и национално ниво. При извършването на оценката са използвани следните 

основни оценъчни въпроси: 

ОВ 5. До каква степен изпълнението на Програма БГ08 „Културно наследство и 

съвременни изкуства“ съответства на действащите стратегии и политики за 
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развитие на сектор „Култура“ в периода на изпълнение на програмата на европейско 

ниво? 

ОВ 6. До каква степен изпълнението на Програма БГ08 „Културно наследство и 

съвременни изкуства“ съответства на действащите стратегии и политики за 

развитие на сектор „Култура“ в периода на изпълнение на програмата на 

национално ниво? 

Дизайнът и изпълнението на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни 

изкуства“ съответства напълно на Европейската програма за културата3 и нейните 

стратегически цели, а именно: 

✓ насърчаване на културното многообразие и междукултурния диалог, 

✓ насърчаване на културата като творчески двигател и поощряване на културата като 

жизненоважен елемент в международните отношения на Съюза 

Разработването и дизайна на програма БГ08 „Културно наследство и съвременни 

изкуства“ и разработването на мерките и насоките за кандидатстване по Програмата, както 

и разработването на проектните предложения по обявените процедури за подбор обхващат 

периода 2011 г. – 2013 г., когато на европейско ниво действа вторият Работен план за 

културата за периода 2011-2014 г.4 и програма „Творческа Европа“ (2014—2020 г.)5. 

Работния план за културата на европейско ниво за периода 2011-2014 г. определя 

амбициозна рамка за сътрудничество и определя шест приортитени области на действие 

за постигане на целите на Европейската програма за култура и целта на стратегията 

"Европа 2020" за интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж, а именно: 

Приоритет А: Културно многообразие, междукултурен диалог и достъпна и приобщаваща 

култура; 

                                                           
3 ОВ C 287, 29.11.2007 г 
4 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:42010Y1202(01)&from=EN 
5 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 221 
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Приоритет Б: Културни и творчески индустрии; 

Приоритет В: Компетентности и мобилност; 

Приоритет Г: Културно наследство, включително мобилност на колекциите; 

Приоритет Д: Културата във външните отношения; 

Приоритет Е: Статистика в областта на културата. 

 

Дефинирането на основните приоритети и цели на Програма BG08 „Културно наследство 

и съвременни изкуства“ е съобразно с приоритетните области на работния план и 

Стратегията Европа 2020, като насочва реализирането на интервенции в следните основни 

направления: 

✓ съхраняване на културното наследство за бъдещите поколения – направление, 

съответстващо на приоритет Г „Културно наследство“ от Работния план за култура 

за периода 2011-2014 г. 

Реализираните дейности по реставрация и консервация на сгради от културно-

историческото наследство (основно в обхвата на мярка 1 и мярка 3 от Програмата) 

съответстват в голяма степен с очертаните в Плана за културата на Европа 2011-

2014 г. направления по опазване на културното наследство. 

Реализираните проектни дейности по  Програмата осигуряват по-добър достъп и 

по-широко участие в културата на гражданското общество, вкл. на уязвими групи 

и лица в социална изолация, което е в пълно съответствие с начертаните мерки за 

постигане на приоритет Г от работния план за развитието на културата в Европа. 

Проектните дейности предвиждат целенасочени действия за осигуряване на 

социалното включване и активно участие на гражданското общество в опазването 

на културното наследство.  

принос към културния обмен, културния диалог и културното многообразие и 

укрепване на двустранните отношения между България и страните донори, 

съответстващи на приоритет А, В и Д на работния план. Реализираните по 

Програмата дейности в най-голяма степен кореспондират с очертаните в работния 
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план за 2011-2014 г. приоритетни действия по цифровизацията на материалното и 

нематериално културното наследство и стимулиране потенциала на културата за 

местно и регионално развитие чрез реализирането на дейностите в обхвата на мярка 

1,  2 и 3 от Програмата, където основни бенефициенти по мярката са представители 

на местната власт в сътрудничество с различни културни институции и 

неправителствени организации, представляващи гражданското общество. 

Съществен принос за постигане на съответствие в тези направления имат 

реализираните проекти по Малка грантова схема “Представяне и достигане до 

широката общественост на съвременното изкуство и култура“. 

✓ популяризиране на материалното и нематериалното културно-историческо 

наследство на България и осигуряване на широка обществена достъпност – 

направление, съответстващо на приоритет А, Б, В и Г от работния план. 

Реализираните дейности по популяризиране на материалното и нематериално 

културно-историческо наследство по всички мерки от Програма БГ08 постигат 

съответствие с основните очертани мерки за насърчаване на културното 

многообразие и междукултурния диалог, развитието на културните и творчески 

индустрии, насърчаване развитието на компетентности и мобилност и опазване на 

културното наследство от работния план. Най-голямо съответствие с приоритет В. 

Развитие на културните и творчески индустрии имат реализираните дейности по 

Малка грантова схема “Представяне и достигане до широката общественост на 

съвременното изкуство и култура“. 

През месец Декември 2014 г. е приет третият Работен план за културата на ЕК за периода 

2015-2018 г.6, който поставя върху следните приоритетни направления за развитие на 

културата и съвременните изкуства: 

А. Достъпна и приобщаваща култура; 

Б. Културно наследство; 

                                                           
6 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG1223(02)&from=EN 
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В. Сектори на културата и творчеството: икономика на творчеството и иновации; 

Г. Насърчаване на културното многообразие, културата във външните отношения на ЕС и 

мобилността. 

По отношение на приоритетна област А. Достъпна и приобщаваща култура изпълнението 

на Програма БГ08. „Културно наследство и съвременни изкуства“ постига пълно 

съответствие с основните очертани в работния план за направления за развитие на 

европейско ниво, а именно: 

А1) Развитие на ключова компетентност „културни познания и умения за изразяване“ – в 

рамките на всички реализирани проекти по Програмата са изпълнени дейности, имащи за 

цел да развият културните познания и умения за изразяване. В много от проектите са 

предвидени мерки за устойчивост на резултатите в това направление чрез изграждане на 

специализирани помещения на закрито и открито за организиране на презентации, 

форуми, семинари и образователни инициативи; 

А2) Насърчаване на достъпа до култура чрез цифрови средства: политики и стратегии за 

привличане на публика – най-голямо съответствие в това направление е налице при 

реализирането на проектните дейности по мярка 2. „Документиране на културната 

история“, в рамките на която са дигитализирани фондовете на голям брой библиотеки, 

университети, музеи и др. В същото време всички останали мерки по Програмата 

предвиждат дейности за насърчаване на достъпа до културата чрез създаването на уеб 

сайтове, уеб базирани приложения, аудио-визуални записи, разпространявани онлайн, 3D 

възстанови и презентации и др. Програмата БГ08 „Културно наследство и съвременни 

изкуства“ отговаря в голяма степен на необходимостта от подкрепа за справяне с 

предизвикателствата, свързани с прехода към цифрови технологии като политика за 

привличане на публика и въвеждане на нови практики и устойчиви модели в културните 

институции; 

A3) Насърчаване на приноса на културата за социалното приобщаване – програма БГ08 

„Културно наследство и съвременни изкуства“ е в пълно съответствие с приоритетното 

направление в областта на социалното приобщаване, като поставя уязвимите групи, вкл. 
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ромите в центъра на реализираните интервенции. По Програмата са създадени и 

приложени на практика устойчиви модели за приобщаване на ромското население и 

насърчаване на културното многообразие и междукултурния диалог. 

По отношение на приоритетна област Б. Културно наследство също е налице съответствие 

между Програмата и реализираните в нейния обхват интервенции и политиките на 

европейско ниво. Програмата постига съответствие и с двете тематични направления на 

Работния план 2015-2018 от приоритетната област, а именно: 

Б1) Основано на участието управление на културното наследство – при изпълнението на 

Програмата са идентифициране на иновативни подходи към многостепенното управление 

на материалните, нематериалните и цифровите обекти на културното наследство, в които 

активно участие взема обществения сектор, вкл. хората в неравностойно положение, 

младежите и хората с увреждания. Най-слабо ангажиран в реализирането на инициативите 

по опазване на културното наследство са представителите на частния сектор и това е 

основната препоръка към бъдещото изпълнение на Програмата.  

Б2) Умения, обучение и трансфер на знания: традиционни и нови професии, свързани с 

културното наследство – в това направление мерките от Програма БГ08 „Културно 

наследство и съвременни изкуства“ демонстрират висока степен на съответствие. 

Реализираните реставрационно-консервационни дейности по Програмата включват 

дейности, свързани с придобиване на специализирани умения в тази област, вкл. умения 

по благоустрояване на културната среда, както и трансфер на знания в областта на 

реставрацията и консервацията. В рамките на Програмата са реализирани обучения по 

традиционни професии като гранчарство и производство на художествени продукти, 

свързани с културното наследство, но в същото време са организирани и проведени 

специализирани обучения по нови професии, свързани с дигитализация на културното 

наследство.  

Съответствието на Програма БГ08 с  Приоритетна област В. Културни и творчески 

индустии на Работния план за периода 2015-2018 г. откриваме в следните основни 

направления: 
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В1) Осигуряване на достъп до финансиране – чрез реализирането на Малка грантова 

схема, чрез която представители на културните и творчески индустрии реализират 

иновативни проекти, за които е налице затруднен достъп до финансиране; 

 В2) Роля на публичните политики в развитието на предприемаческия и иновативния 

потенциал на секторите на културата и творчеството – съответствието на Програмата в 

това направление откриваме отново при реализирането на Малката грантова схема, чрез 

която са реализирани иновативни продукти на културата и творчеството. В контекства на 

Стратегията „Европа 2020“ и програма „Творческа Европа 2014-2020“ развитието на 

предприемачески умения и иновативния потенциал на секторите следва да бъдат още по-

сериозно застъпени при реализирането на финансовите инструменти на ЕИП в областта 

на културата и съвременните изкуства през следващия програмен период; 

В3) Устойчив културен туризъм – Програма БГ08 постига съответствие и в това 

направление чрез осъвременяване на формите на презентация на културно-историческото 

наследство – мултимедийно представяне и  анимация на движими и недвижими културни 

ценности съобразно историческия период и културната област, към която принадлежат. 

Съществено съответствие Програмата постига и по отношение на подобряването на 

координацията с местните органи на самоуправление и изграждането на партньорства, 

обмен на експонати между националните, регионалните и местните музеи. Основният 

недостатък в тази насока е слабото участие на представители на браншовите организации 

в туризма и частния сектор в реализирането на проектните дейности, което би дало 

значителен положителен ефект за развитието на устойчивия туризъм, чрез включването 

на обектите от културно-историческото наследство, подпомогнати чрез Програма БГ08,  в 

туристически програми и турове. 

Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ съответства на 

Приоритетна област Г: Насърчаване на културното многообразие, културата във 

външните отношения на ЕС и мобилността. Съответствието откриваме в следните основни 

направления: 



 

Програма БГ08 

 “Културно наследство и съвременни изкуства” 

 

 

 77  
 
 

 

 

Г1) Опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване чрез 

реализирането на разнообразни творчески и културни проекти по Малка грантова схема 

на Програмата; 

Г3) Междукултурен диалог и мобилност – Програмата насърчава двустранното 

сътрудничество между България и страните-донори, като реализираните мерки в тази 

област включват дейности по мобилност и междукултурен обмен и укрепване на 

стратегическия подход в двустранните отношения. Чрез Фонда за двустранни 

взаимоотношения през 2017 г. в Берген, Кралство Норвегия, е организирана и проведена 

Изложба „Легенди в злато. Тракийски съкровища от България, посветена на Тракийското 

изкуство и култура. Наред с прочутите най-проучитите тракийски съкровища 

(Панагюрското, Боровското, Летнишкото и др.),в изложбата са включени и движими 

културни ценности, които за първи път се показват извън България.  Организирането на 

изложбата съответства на направление в) Мобилност на колекциите от приоритетна 

област Г3) Междукултурен диалог и мобилност. 

Основните стратегически документи, използвани за извършването на оценката за 

съответствие на Програмата с политиките на национално ниво, са: 

✓ Национална програма за развитие: България 2020 и тригодишните планове за 

действие в изпълнение на програмата за периода 2014-2016 г. и 2015-2017 г.7; 

✓ Стратегически документ на Министерство на културата „Стратегии и политики за 

развитието на сектор „Култура” в периода 2011-2020 г.8; 

✓ Проект на Стратегия за развитие на културата в България.  

В резултат на извършения анализ и оценка на съответствието на ниво мерки и отделен 

проект е установена висока степен на съответствие на Програма БГ08 със следните 

основни приоритети на Националната стратегия за развитие 2020: 

                                                           
7 http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?Id=765 
8 http://15veka.org/wp-content/uploads/2015/03/MK.pdf 
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✓ Подприоритет 1.5 Развитие на културата и изкуствата, културните и творческите 

индустрии, разширяване достъпа до изкуство и повишаване на културата на 

населението – Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ 

съответства на целите на подприоритета за разширяване културния кръгозор на 

хората, разгръщане на творческия потенциал и активно участие в обществения 

културен живот чрез реализирането на всички мерки по Програмата. Програма 

БГ08 и реализираните в нейния обхват интервенции демонстрират висока степен 

на съответствие и с целите, свързани с осигуряване на достъпност и равни 

възможности за потребление на културни продукти за всички възрастови и 

социални групи в обществото, което да подпомогне формирането на човешкия 

капитал и социализацията на личността. Освен активно социално включване, 

акцент в проектите по Програма БГ08 е поставен и върху ключовото място на 

твореца като водеща фигура в израстването на нацията, като двигател на 

иновативните процеси и изразител на интелигентния растеж на обществото, като 

носител на духовната памет и изконните достижения на българската култура; 

✓ Приоритет 3. Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и 

използване на местния потенциал. Програма БГ 08 постига съответствие с 

приоритета чрез реализиране на дейности, насочени към развитие на потенциала 

на българските райони, намаляване на междурегионалните различия и 

превръщането на всички региони в привлекателно място за живеене и бизнес със 

съхранена природа и уникални културни паметници и традиции. Мерките 

реализирани по този приоритет допринасят за намаляване на икономическите и 

социални неравенства, за интегрирано развитие на градовете, за подобряване на 

културната инфраструктура и за засилване на икономическото, социално и 

териториално сближаване.  Обхватът на реализираните дейности по проектите се 

разпростира на територията на всички райони на планиране, като реализираните 

дейности обхващат целенасочени мерки за развитието на селските и изоставащите 

в развитието си райони. Програма БГ08 адекватно отразява политиката за 
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регионално развитие, ориентирана към икономическо, социално и териториално 

сближаване и приоритетите за устойчиво и балансирано развитие на регионите и 

общините в страната. 

Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ съответства на сцелите и 

приоритетите, очертани в Стратегически документ на Министерство на културата 

„Стратегии и политики за развитието на сектор „Култура” в периода 2011-2020 г., както 

следва: 

✓ Политика „Опазване на културното наследство и подпомагане създаването и 

разпространението на изкуство, културни продукти и услуги” – съответствието се 

постига чрез реализираните консервационно-реставрационни дейности, 

дейностите по дигитализация на материалното и нематериално-културно-

историческо наследство, подобряване на достъпа до обекти на културно-

историческо наследство за широката общественост и създаването на продукти на 

съвременните изкуства; 

✓ Политика „Популяризиране на културата“ – чрез реализирането на всеобхватни 

мерки информация, публичност и популяризиране на културното наследство и 

съвременните изкуства, както в България, така и в страните-донори; 

✓ Политика „Качествено образование по изкуство и култура“ чрез реализирането на 

конкретни проектни дейности, насочени към подобряване на достъпа до 

качествени образователни материали и инициативи. 

Резултатите от оценката на заинтересованите страни относно приноса на Програма БГ08 

„Културно наследство и съвременни изкуства“ за политиките в областта на културата на 

национално ниво потвърждават направените констатации, че Програмата в голяма степен 

съответства на целите и приоритетите за развитието на културата и съвременните изкуства 

на национално ниво.  
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Оценка на приноса на Програмата за развитието на сектора и свързаните с него 

политики от страна на заинтересованите страни 

 

Figure 15: Изпълнението на програма БГ08 допринесе ли за развитието на културата и съвременните изкуства в 

България, както и политиките в областта на култура на национално ниво?  - Източник - Проучване на "Ес Пи 

Консулт БГ" ЕООД. 

Изводи и препоръки 

➢ Обоснованият извод, който можем да направим от извършения анализ на 

съдържанието на проектните предложения и процеса на изпълнение на 

Програмата, е че всички участници в реализирането на Програма БГ08 „Културно 

наследство и съвременни изкуства“ демонстрират висока степен на познаване на 

действащите политики и стратегии на европейско и национално ниво: програмният 

оператор при програмирането и дизайна на мерките в изпълнение на Програмата; 

участниците в оценителния процес и подбора на проектни предложения, 

извършили оценката на проектните предложения; кандидатите при разработването 
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на проектните предложения и бенефициентите при последващото реализиране на 

проектите. Това осигурява висока степен на съответствие на изпълнението на 

Програмата с приоритетите в областта на културата на национално и европейско 

ниво; 

➢ В във връзка с горния извод, е препоръчително идентифицираната добра практика 

да се продължи и надгради през новия програмен период, като бъдат отчетени 

настъпилите промени в областта на политиките, както на европейско, така и на 

национално ниво; 

➢ Основните области, в които може да се търси надграждане, са свързани с големия 

потенциал за развитие на културните и творческите индустрии, и задълбочаване на 

връзките  на сектора с други секторни политики – като политики в областта на 

туризма, регионалната икономика, иновациите и научните изследвания, 

предприемачеството и др. 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И 

ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА БГ08 

„КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА“ 
 

Настоящата раздел включва анализ и оценка на съответствието със заложените в 

програмното споразумение очаквани резултати, индикатори и реално постигнатато и 

отчетено от бенефициентите изпълнение на ниво отделен проект, мерки и Програмата като 

цяло. Оценката включва и анализ доколко икономично ресурсите /финансови, времеви, 

административен капацитет и др./ са били използвани за постигане на резултатите, 

индикаторите и заложените цели.  

Оценъчните критерии и въпроси, изпозлвани за целите на настоящия анализ на 

ефективността и ефикасността на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни 

изкуства“ са, както следва: 
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ОВ 1: В каква степен е изпълнена Програма БГ08 „Културно наследство и 

съвременни изкуства“ към момента на изготвяне на доклада? 

 

ОВ 2: Какво териториално покритие е постигнато чрез приложените интервенции по 

програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства? Обхванати ли са по-

слабо развитите райони в страната? 

 

ОВ 3: В каква степен са постигнати резултатите, индикаторите (на ниво програма и 

ключови индикатори на ниво мярка) и съответно целите на ниво програма? 

 

ОВ 4: Налице ли са били необходимите ресурси /финансови, времеви, 

административен капацитет, процедури, в т.ч. законови и подзаконови нормативни 

актове и пр./, които да осигурят ефективното и ефикасно постигане на заложените 

резултати, индикатори и цели? 

 

ОВ 5: В каква степен използваните инструменти и ресурси са ефективни за постигане 

на очакваните цели и резултати? 

 

Получените данни са обобщени и анализирани с оглед извършване на цялостна оценка и 

формулиране на изводи относно ефективността и ефикасността от изпълнението на 

програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“.  

Степен на изпълнение на Програмата 
Table 4: Степан на изпъление на Програмата 

Наименование на мярката 

Брой 

договорен

и проекти Договорени  

Брой 

проекти 

с 

верифиц

Верифицира

ни разходи 

към 

7.12.2017г. - 

Коефици

ент на 

изпълне

ние в Забележка 
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ирани 

разходи 

към 

7.12.2017 

Стойност в 

Евро 

процент

и 

Мярка 1 “Реставриране, 

обновяване и опазване на 

културното наследство”  9 7 406 977,97 € 7 

5 342 642,67 

€ 72% 

Все още не е 

приключила 

окончателната 

верификация по  два 

проекта по мярката. 

Мярка 2 „Документиране 

на културната история“  9 2 839 352,11 € 8 

2 053 453,19 

€ 72% 

Все още не е 

приключила 

окончателната 

верификация по 

един проект по 

мярката. 

Мярка 3 „Достъпност на 

културното наследство за 

обществеността” 3 1 330 238,03 € 3 

1 132 958,00 

€ 85% Н/П 

Малка грантова схема: 

“Представяне и достигане 

до широката 

общественост на 

съвременното изкуство и 

култура"  11 756 920,04 € 10 685 337,52 € 91% 

Все още не е 

приключила 

окончателната 

верификация по 

един проект по 

мярката. 

Предефиниран проект - 

Софийски Арсенал 

„Музей за съвременно 

изкуство“ 1 2 488 556,37 € 0 0,00 € 0% 

Проектът е 

прекратен 
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Фонд за двустранни 

взаимоотношения: 

Изложба, посветена на 

Тракийското изкуство и 

култура в Берген, 

Кралство Норвегия 1 408 340,00 € 1 326 672,00 € 80% 

Платено авансово 

плащане, предстои 

окончателно 

Обща стойност: 34 

15 230 384,52 

€ 29 

9 541 063,38 

€ 
 

  

 

Към момента на извършване на оценката всички бенефициенти по Програмата са 

приключили своите дейности по сключените договори и са предали окончателно искане 

за плащане и окончателен доклад за напредъка. Разходите по искането за окончателно 

плащане на 28 от общо 34 проекта са верифицирани, а за проект Изложба, посветена на 

Тракийското изкуство и култура в Берген, Кралство Норвегия, финансиран чрез Фонд за 

двустранни взаимоотношения, е изплатено авансово плащане в размер на 80 %. В процеса 

на изпълнение на Програмата поради административни причини (невъзможност за 

получаване на необходими разрешителни документи от компетентен орган) е прекратен 

проект с наименование: „Софийски арсенал Музей за съвременно изкуство „Софийски 

арсенал“ II етап с бенефициент Национална галерия. Най-висок коефициент на 

изпълнение към дата 07.12.2017 г. е налице при мярка Малка грантова схема: 

“Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и 

култура" (91 %) и мярка Мярка 3 „Достъпност на културното наследство за 

обществеността” (85%). Разходите, включени в исканията за окончателно плащане по 

мярка 3, са верифицирани, като след верификацията е налице неизпълнение в размер на 

15 %. По Мярка 1. “Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” и 

Мярка 2 „Документиране на културната история“  е налице най-нисък коефициент на 

изпълнение - 72 %.  
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Положителните резултати във връзка със степента на изпълнение на Програмата, са 

свързани с приключването на 33 от всички 34 договорени проекта и постигнатата висока 

степен на усвояемост на средствата по Малката грантова схема. Като цяло, предвид 

сравнително късното стартиране на Програмата, характера на изпълнените проекти и 

сроковете за изпълнение, Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ е 

постигнала  сравнително висока степен на изпълнение към датата на изготвяне на доклада. 

Негативно се оценява прекратяването на предефиниран проект Софийски Арсенал „Музей 

за съвременно изкуство“, за който е заделен около 17 % от целия финансов ресурс по 

Програмата. Поради прекратяването на проекта Програмата ще загуби финансов ресурс в 

размер на 2 488 556,37 евро, които е можело да бъдат ефективно разпределени към всички 

останали мерки по Програмата, където се наблюдава значително по-голям интерес от 

осигурения финансов ресурс чрез Финансовия механизъм на ЕИП.  Препоръка в тази 

насока е, при бъдещото изпълнение на Програмата да се анализират ползите, ефектите и 

потенциалните рискове при изпълнението на предефинирани проекти и в случай на 

обоснован избор на предефинирани проекти, да бъдат предприети необходимите мерки за 

предотвратяване на рисковете.  
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Териториално покритие на реализираните интервенции по Програмата 

 

Изпълнението на интервенциите по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни 

изкуства“ постига високо териториално покритие, обхващайки всички райони на 

планирани, както и по-слабо развитите райони на страната, вкл. общини, включени в 

списъка със селските райони на страната, като община Марица, Павликени, Елена, Полски 

Тръмбеш, село Горна Липница, Свиленград, Тополовград, Тутракан, и др. Реализирането 

на проектните дейности по Програмата в голям брой общини, имащи характер на селски 

райони със слабо икономическо развитие и незадоволително ниво на общественото 

обслужване и културния живот, се оценява високо с потенциал за мултиплициращ ефект 

за социално-икономическото развитие на тези райони в дългосрочен план. Друг 

положително оценен факт е, осъществяването на значителен брой проекти на територията 
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на област Велико Търново, където е налице концентрация на множество културно-

исторически паметници и  историко-архитектурни комплекси от национално и световно 

значение.  

Като положителен резултат от гледна точка териториално покритие следва да отбележим 

и обстоятелството, че голяма част от проектите по мярка „Малка грантова схема“ са 

реализирани на територията на повече от едно населено място, което допълнително 

допринася за представянето и популяризирането на съвременните изкуства и култура сред 

по-голям брой представители на целевите групи от различни населени места в страната, а 

оттам и влияе положително върху развитието на социалния и културния живот в 

обхванатите населени места. 

Обхват на дейностите по райони на планиране – на база брой подадени проекти 

по райони на планиране 

 

Figure 16: Обхват на дейностите по райони па планиране. 

По критерий „брой одобрени проекти“ най-голям дял в реализирането на Програмата имат 

дейностите осъществени в Южен централен район на планиране, следван от Югозападен 

и Северен централен район на планиране. Въпреки че по Програмата не е предвидена 
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приоритизация на проектите по райони на планиране и разпределение на бюджета по 

райони на планиране, следва да отбележим, че обхватът на реализираните дейностите 

/изчислен на база брой подадени проекти/ по Програмата покрива всички райони на 

планиране в България. Положителен резултат е доброто представяне на Северен 

централен район, който е един от сравнително по-слабо развитите райони в страната с 

ниско икономическо състояния съгласно Националната стратегия за регионално развитие 

за периода 2012-2020. В същото време в района има голяма брой недвижими културни 

ценности – 5 480 бр. и 32 музея, което доказва значимостта на района за опазване на 

културното наследство и развитието на културата и съвременните изкуства и предполага 

висока ефективност на реализираните дейности по Програмата. На следващо място по 

брой реализирани проектни дейности се нарежда Северозападен район на планиране, 

който е определен като най-изостанал в социално-икономическото отношение. В 

изпълнение на Програмата са реализирани дейности по опазване на културното 

наследство, подобряване на достъпа до културното наследство за обществеността и 

популяризиране на съвременните изкуства и култура и на територията на общините 

Видин, Враца, Монтана, попадащи в обхвата на Северозападен район на планиране. Така 

реализираните интервенции напълно съответстват и на Националната стратегия за 

регионално развитие, според която е необходимо да бъдат стимулирани градските 

центрове в периферията на изоставащия Северозападен район като центрове, имащи 

стимулираща роля за социално-икономическото развитие на целия район. Всичко това 

свидетелства за високата степен на ефективност на Програмата по отношение на 

териториалния обхват на реализираните дейности. 

В следващите раздели е извършена оценка на ефективността и ефикасността на всяка една 

от мерките по Програмата, по които са проведени процедури за подбор на проекти, с оглед 

детайлно анализиране на получените данни. 
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Анализ и оценка на ефективността и ефикасността на изпълнението на 

мярка 1. „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” 

от Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” 

Мярка 1. „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” има  цел да 

допринесе за обновяване и реставриране на сгради с културна стойност и обществена 

значимост, ревитализиране на изложбени пространства/платформи, дейности за 

предпазване на пространства от културното наследство и развитие на музеи на открито, 

опазването на културното наследство на България за бъдещите поколения. 

Реализираните проекти и дейности по мярката отговарят на Националната стратегия за 

регионално развитие, която се фокусира върху богатото и разнообразно природно и 

културно наследство, отчитайки приноса на културното и природно наследство за 

развитието на културен туризъм и др. Националната стратегия за регионално развитие 

акцентира върху засилването на регионалното измерение на туристическия продукт, с 

основен фокус върху ролята за икономическата диверсификация, особено в селските 

райони, и за опазване и използване на природното и културното  наследство.  

Предварително дефинираните от Програмния оператор цели на мярка 1. „Реставриране, 

обновяване и опазване на културното наследство” са:  

✓ обновяване и реставриране на сгради с културна стойност и обществена значимост; 

✓ ревитализиране на изложбени пространства/платформи;  

✓ предпазване на пространства от културното наследство и развитие на музеи на 

открито.  

 

За постигането на така очертаните цели е заделен финансов ресурс в размер на 7 406 977,97 

евро, което представлява над 50 % от общия бюджет на Програмата и прави мярката сред 

най-приоритетните области на интервенции в съответствие с националните политики в 

областта на опазване на културното наследство. Мярка 1 „Реставриране, обновяване и 

опазване на културното наследство” кореспондират с общата цел на програмата да се 
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постигне по-голямо институционално и публично участие на българското културно 

наследство в общоевропейския контекст на културен обмен, както и да се допринесе за 

защитата и съхранението на културното наследство на България за бъдещите поколения. 

Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” има принос за 

интеграцията на ромското население чрез подходящи дейности за включване на негови 

представители в изпълнението на проектните дейности.  

Общият брой на подадените проектни предложения по мярката е 57, от които 9 са 

одобрени и реализирани в рамките на програмния период. Проектните предложения са 

подадени през средата на 2015г. като два от тях са одобрени през 2016г, а останалите седем 

през 2017 г. 

Table 5: Одобрени проектни предложения по години по М1 

№ Проект№ Година на одобрение 2016 

1 24-10М1-10/11.05.2015 г. Община Созопол 

2 4-10М1-34/22.04.2015 г. Община Свиленград 

№ Проект№ Година на одобрение 2017 

3 24-10М1-44/23.04.2015 г. Община Велико Търново 

4 24-10М1-18/22.04.2015 г. Община Казанлък 

5 24-10М1-28/23.04.2015 г.   Община Кърджали 

6 24-10М1-13/22.04.2015 г. Община Павликени 

7 4-10М1-42/30.04.2015 г. Столична община 

8 24-10М1-39/21.04.2015 г. Областна администрация София област 

9 24-10М1-45/28.08.2015 г. Община Марица 

 

От проведените срещи с Програмния оператор бяха изведени основните причини за 

дългия период за оценка и одобрение на проектните предложения, както следва:  

✓ нестабилната политическа обстановка в страната през този период – 2 служебни 

кабинета, провеждане на парламентарни и местни избори, което оказва влияние 
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както върху ефективността на работата на Програмния оператор, така и върху 

ефективността на екипите, ангажирани с работата по подадените проекти на местно 

ниво; 

✓ честа смяна на екипите в Министерство на културата, ангажирани с управлението 

на Програмата, което допълнително затруднява и забавя процеса на оценка и 

одобрение на проектите.  

Основната препоръка на кандидатите и бенефициентите по мярка 1. от Програмата, 

изведена от проведените анкетни проучвания, дълбочинни интервюта и фокус групи, е 

свързана именно с оптимизиране сроковете за оценка и одобрение на проектите, с оглед 

подобряване на ефективността при тяхната реализация. Въпреки че по-голямата част от 

анкетираните са на мнение, че сроковете за изпълнение на проектите са оптимални, част 

от бенефициентите споделят, че предвид характера на мярката и реализирането на 

строително-монтажни дейности, които са зависими и от метеорологичните условия, се е 

наложило удължаване на сроковете за изпълнение, което е поставило под риск 

постигането на очакваните резултати в предварително заложените срокове съгласно 

графиците за изпълнение. Като основна причина за забавяне в реализацията на проектите 

и регистрирането на отклонения от графиците се изтъкват и забавянето в провеждането на 

процедури за избор на изпълнители съгласно Закона за обществените поръчки (поради 

обжалване на процедурите и невъзможност за сключване на договори с избраните 

изпълнители). В тази връзка е обосновано сроковете за изпълнение на проектите да бъдат 

съобразени с всички потенциални рискове от забава, така че да се избегне неизпълнение 

на очакваните резултати и предварително дефинираните индикатори в одобрените 

проекти. 

Въпреки констатираните трудности при изпълнението на проектите, към момента на 

извършване на оценката всички дейности по одобрените проекти по мярката са 

приключили в срок и са подадени окончателния искания за плащания, ведно с 

окончателни доклади за напредъка. 72 % от бюджета по мярката е усвоен, като към 
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момента на извършване на последващата оценка не е верифициран само един проект по 

мярката.  

В съответствие с целите на мярката реализираните дейности по финансираните проекти 

са, както следва: 

• Обновяване и реставриране на сгради със „световно” и „национално” значение; 

• Ревитализиране на изложбени пространства/пространства; 

• Дейности за предпазване на пространства от културното наследство и развитие на 

музеи на открито. 

 

По отношение на териториалния обхват на мярката можем да отбележим, че 

реализираните дейности по реставрация и консервация, както и ревитализиране на 

изложбени пространства са извършени в области на страната с голям брой културно-

исторически ценности от национално значение като областите Велико Търново и София. 

Освен това финансовата подкрепа по Програмата е насочена и към по-слабо развитите 

райони, вкл. общини от списъка на селските райони, като Павликени и Марица, което е 

доказателство в посока високата ефективност на Програмата. Постигането на 

индикаторите по мярката е задоволително, като по два от индикаторите за продукт и 

резултат е постигнато преизпълнение, а по един индикатор е налице неизпълнение (57 %).   

Table 6: Индикатори по М1 и коефициент на изпълнение в %. 

Индикатори за продукт и 

резултат (предварително  

дефинирани) 

Дефиниция Цел: Изпълнение 

на 

индикатора 

Коефициент 

на 

изпълнение 

в проценти 
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Брой реставрирани 

сгради от културното 

наследство на България. 

Сгради с културната стойност от 

културното наследство се приемат 

сградите от категории със "световно 

значение" или с "национално значение" 

(по смисъла на чл. 50 от Закона за 

куллтурното наследство). Сградите 

следва да бъдат реставрирани (вкл. 

консервация, реставрация, адаптация, 

експониране, реконструкция по 

автентични данни, пристрояване,  

конструктивно укрепване и др.) 

5 7 

 

140% 

 

Брой изложбени 

пространства/платформи 

ревитализирани чрез 

интерактивни  

технологии. 

Създаване и прилагане/адаптиране в  

практиката на нови концепции за 

изложби и експониране на предмети с 

културна стойност чрез използване на 

съвременни технологии при вече 

съществуващи изложбени 

пространства/платформи. 

Изложбените пространства/платформи 

могат да бъдат на открито или на 

закрито и следва да бъдат 

ревитализирани чрез  интерактивни 

технологии. 

7 4 57% 

Брой предпазени 

пространства от 

културното наследство и   

музеи на открито. 

Пространствата от културното 

наследство (вкл. културни пейзажи) 

следва да бъдат защитени/съхранени за 

бъдещите поколения. Развитието на 

нови концепции и практическото 

адаптиране на музеи на открито (музеи, 

в които се представят артефакти на  

открито, фолклорни, еко-музеи и др.). 

Запазването на автентичността  е 

задължително. 

5 9 180% 

Индикатори, разработени за постигането на  целта за разпределение 

на 10%  от бюджета за подобряване на положението и  

приобщаване на ромското  население 

Индикаторът е спазен във 

всеки един проект. 

Брой представители на ромското население, участващи в 

ревитализирането на изложбени пространства/платформи 

794 
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Брой нови или с променено предназначение изложбени пространства 

в музеи/галерии/тематични културни паркове/културни институти 

за представяне на ромското  изкуство 

1 

 

Причините за неизпълнението на индикатора можем да търсим във високия дял на 

разходите по проектите за постигане на останалите 2 индикатора, свързани с 

извършването на строително-монтажни дейности по реставрация и консервация, което 

налага намаляване на вложения финансов ресурс за инвестиции в интерактивни 

технологии, предвид спецификата и целите и дейностите, програмирани за постигане на 

целевия резултат. Неизпълнението на индикатора не оказва значително въздействие върху 

оценката на ефективността и ефикасността на цялостното изпълнение на Програмата, 

поради обстоятелството, че използването на интерактивни технологии е значително при 

изпълнението на всички интервенции по Програмата и най-вече при изпълнението 

дейностите, насочени към целеви резултат „Документиране на културната история“, 

където е налице значително преизпълнение на индикаторите. 

Въпреки че дефинирането на индикаторите по мярка 1 е сравнително най-прецизно и 

получените данни за резултатите са лесно проверим и проследим, предвид характера на 

изпълнените дейности по реставриране и консервиране на сгради от културното 

наследство, неизпълнението на индикатор „Брой изложбени пространства/платформи 

ревитализирани чрез интерактивни  технологии“  можем да свържем с припокриването на 

част от резултатите за продукт/резултат с различни целеви области на въздействие и 

неотчитането на това припокриване в системата за мониторинг, при което се получава 

преизпълнение на един индикатор за продукт/резултат за сметка на друг. Тази слаба 

страна при програмирането и дизайна на Програмата следва да бъде отчетена при 

подготовката и програмирането на Програмата през следващия програмен период. 

Анализът на окончателните доклади по проектите и допълнително изисканата и 

предоставена информация от бенефициентите показва добро качество на постигнатите 

резултати и висока ефективност при изпълнението. Преизпълнението на два от 
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индикаторите по мярката показва висока степен на ефикасност на реализираните 

интервенции, което е довело да постигане на по-добри резултати от прогнозираното със 

сравнително по-малък финансов ресурс. Резултатите по отношение на ромското 

включване по мярката са задоволителни и избраните подходи за реализиране на 

дейностите са утвърждават като усточйви модели за ромско включване, които следва да 

бъдат надградени през новия програмен период.   

Анализ и оценка на ефективността и ефикасността на изпълнението Мярка 

2. „Документиране на културната история” като част от Програма БГ08 

„Културно наследство и съвременни изкуства” 

Мярка 2. Документиране на културната история“ е насочена към реализирането на 

проектни идеи за конвертиране на обекти с културна стойност  в дигитален формат за 

първи път, създаване на  дигитални центрове за културното наследство в културни 

институти или университети с оглед съхраняване на културното наследство за бъдещите 

поколение и принос към културното  многообразие.  

Анализът на ефективността показва, че мярката успешно е постигнала своите цели, 

свързани със справянето с настоящите предизвикателства, във връзка с навлизането на 

дигитални технологии в областта на културата и съвременните изкуства и необходимостта 

от достигане до нови аудитории и разширяване на взаимоотношенията с  най-широка  

публика. Финансовият ресурс по мярката има за цел да се справи и с ясно очертани 

предизвикателства, залегнали и в други европейски програми като Програма „Креативна 

Европа 2014-2020, свързани с обмена на знания за ускоряване процеса на изграждане на 

капацитет в културния сектор и стимулиране на международното сътрудничество. По-

конкретните цели, които Мярка 2 „Документиране на културната история” постига, са 

както следва: 

✓ Дигитализация на обекти на културното  наследство; 

✓ Създаване на дигитални центрове в културни институти/или университети.  
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Общият бюджет на мярката 2 935 000 евро за изпълнение на дейности по създаване на 

дигитални центрове за културно наследство в културни институти или университети и 

конвертиране на обекти с културна стойност в дигитален формат за първи път.  

По мярка 2. Документиране на културната история са одобрени и реализирани общо 9 

проекта, както следва: 

Table 7: Одобрени проектни предложения по години по М2 

№ Проект№ Година на одобрение 2016 

1 24-10М2-6/24.04.2015 г. Икономически университет-Варна; 

2 24-10М2-4/22.05.2015 г. Регионален исторически музей-Габрово; 

3 24-10М2-13/29.05.2015 г. Институт по литература-БАН; 

4 24-10М2-35/23.04.2015 г. Община Тутракан 

№ Проект№ Година на одобрение 2017 

1 24-10М2-26/22.05.2015 г. Исторически музей Искра Казанлък; 

2 24-10М2-2/29.04.2015 г. Община Пловдив; 

3 24-10М2-14/23.04.2015 г. Община Тополовград; 

4 

24-10М2-23/28.04.2015 г. Регионална народна библиотека "П.Р.Славейков"-

Велико Търново 

5 24-10М2-36/30.04.2015 г. Столична община 

Проектните предложения са подадени през средата на 2015г. като четири  от тях са 

одобрени през 2016г, а останалите седем през 2017г. Причините за забавяне в процес на 

одобрение на проектите са аналогични с тези по мярка 1 и останалите мерки.  

По отношение на териториални обхват на реализираните дейности, както и обхвата на 

целевите групи, мярката постига много висока ефективност. В изпълнението на мярката, 

благодарение на реализираните партнъорства, са включени широк кръг заинтересовани 

страни, вкл. образователни и научни институции, музеи, библиотеки, общини и 

неправителствени организации, което има значителен принос за постигнатите резултати. 
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В тази връзка като добра практика можем да изведем осъщественото ефективно 

сътрудничество между различни заинтересовани страни, за постигане целите на мярката. 

Тази практика следва да бъде продължена и през следващия програмен период като се 

насърчи и се даде приоритет на проекти осъществявани в партнъорство между различни 

заинтересовани страни, което ще гарантира по-ефективно постигане на целите и по голям 

обхват при разпространението на резултатите. 

По отношение на индикаторите за въздействие, продукт и резултат, мярка 2. 

Документиране на културната история се отличава с много висока степен на ефективност, 

видно от следващата таблица. 
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Table 8: Индикатори по М2 и коефициент на изпълнение в %. 

Индикатори за 

продукт и резултат 

(предварително  

дефинирани) 

                        Дефиниция Цел: Изпълнение 

на 

индикатора 

Коефициент на 

изпълнение в 

проценти 

Брой 

предмети/обекти от 

културното 

наследство, 

конвертирани в 

дигитален формат 

за първи път. 

Дигитализирани за първи път 

предмети/обекти с  културна  

стойност, които могат да бъдат 

предмети от движимото културно 

наследство и  др.  Изисква  се  

съответните  предмети/обекти да не 

съществуват в електронен/дигитален 

формат към момента на подаване на 

проектното предложение. 

Дигитализирането следва да се 

осъществи като дейност по 

съответния проект експониране, 

реконструкция по автентични данни, 

пристрояване,  конструктивно 

укрепване и др.) 

50 000 273 

953,00 

548% 
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Брой дигитални 

центрове, 

създадени в 

културни  

институти или 

университети 

за целите на програмата и мярката 

създаването на дигитални центрове в 

културни институти или  

университети, както и закупуване на 

съответна  апаратура за 

дигитализиране следва да бъдат 

директно обвързани с дейности за 

осъществяване на дигитализация с 

оглед постигане на устойчивост 

5 18 360% 

Индикатори, разработени за постигането на целта за 

разпределение на 10% от бюджета за подобряване на 

положението и  приобщаване на ромското  население 

Индикаторът е спазен във 

всеки един проект. 

Брой предмети/обекти на културата, представляващи 

ромското изкуство, конвертирани в дигитален формат за 

първи  път 

5 531 

 

По отношение на индикаторите за целеви резултат/въздействие мярка 2. има съществен 

принос за документирането на културната история и нарастване броя на дигитализираните 

предмети. Това се дължи основно на преизпълнението на относимия индикатор с 548 % и 

степента на ефективност на отделните дейности по всеки един от проектите по мярката. 

Много съществен принос за преизпълнението на индикатора има реализацията на проект 

„Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни 

контексти“, изпълнен от Институт за литература-БАН, който може да бъде посочен като 

добра практика по Програмата, предвид постигнатата много висока ефективност и 

ефикасност на проекта, в рамките на който са дигитализирани над 200 000 обекта с 

културна стойност /по този начин само с реализацията на един единствен проект по 

мярката е изпълнен заложения индикатор/. 

Високият процент преизпълнение на втория индикатор по мярката „Брой дигитални 

центрове, създадени в културни  институти или университети“ се дължи основно на 
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обстоятелството, че в рамките на повечето реализирани проекти са създадени повече от 

един дигитален център, което води до автоматично преизпълнение на индикатора. Това от 

една страна ефективността на реализираните проекти, а от друга тяхната ефикасност – 

очакваните резултати са постигнати с много по-малък финансов ресурс. Постигнатите 

резултати по отношение на ромското включване също показват високо качество и 

ефективност на реализираните проекти. При изпълнението на мярката 5 531 

предмети/обекти на културата, представляващи ромското изкуство, са конвертирани в 

дигитален формат за първи  път.  

Основните препоръки, които бенефициентите по мярка 2 отправят за повишаване на 

ефективността на изпълнението през следващия програмен период, са свързани с 

надграждане на постигнатото през настоящия програмен период чрез подходящо 

програмиране на мерки, които да допълнят и доразвият вече реализираните дейности, с 

оглед мултиплициране на ефектите. От страна на представителите на научните среди, е 

отправена препоръка за оптимизиране начина на определяне на максимално допустимия 

размер на разходите за възнаграждения на представителите на научните среди, които 

предвид съществуващата нормативна уредба са опредлени като изключително 

демотивиращи за участие в реализирането на проекти и се явяват ограничаващ фактор за 

бъдещо участие в проекти. Като основни трудности бенефициентите по мярката определят 

промяната на изискванията от страна на Програмния оператор по отношение на отчетните 

форми и указанията за изпълнение на проектите. Въпреки това в рамките на проведените 

фокус-групи участниците споделят, че процесите са оптимизирали във времето и 

административния капацитет на всички участници се е повишил, което е довело до 

постигане на висока ефективност и ефикасност. Основните препоръки в тази връзка са да 

се запази и надгради вече създадения административен капацитет на Програмния 

оператор, както и да се надгради създадения капацитет за управление на подобен тип 

проекти от страна на бенефициентите по мярката. 
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Анализ и оценка на ефективността и ефикасността на изпълнението Мярка 3. 

„Достъпност на културното наследство за обществеността ” като част от 

Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” 

Мярка 3.  „Достъпност на културното наследство за обществеността“ е насочена към 

реализирането на проектни идеи за улесняване достъпността до културното наследство 

чрез принос за подобряване на достъпа до културни центрове и музеи, сгради с културно-

историческа стойност, обогатяване на дигиталното съдържание в Интернет в областта на 

културното наследство с оглед съхраняване на културното наследство за бъдещите 

поколение  и принос към културното многообразие,  културния  обмен и културния диалог. 

Въпреки малкият брой одобрени проекти по мярката, обусловен от високия размер на 

заявената безвъзмездна финансова помощ от всички кандидати по мярката, мярката 

постига своите основни цели, свързани с улесняване достъпа до културни центрове и  

музеи и отварянето за обществеността на сгради от  културното  наследство. Предвид 

ниската степен на изпълнение на заложения индикатор мярка 3. в най-малка степен 

допринася за обогатяване на дигиталното съдържание в Интернет в областта на 

културното наследство и др. Общият бюджет по мярката  е 1 594 412 евро, който е насочен 

към изпълнението на дейности, свързани с подобряване на достъпа до културното 

наследство за обществеността в три общини на територията на България, както следва: 

Table 9: Одобрени проектни предложения по години – Мярка 3 

№ Проект№ Година на одобрение 2016 

1 24-10М3-36/23.04.2015 г Община Димитровград 

2 24-10М3-15/23.04.2015 г. Община Поморие 

№ Проект№ Година на одобрение 2017 

1 24-10М3-35/24.04.2015 Община Видин 

 

Проектните предложения са подадени в средата на 2015 г. като два от проектите са 

одобрени през 2016г, а един през 2017 г. Причини за забавяне в одобрението са аналогични 
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с причините и по останалите мерки – нестабилната политическа обстановка, честата смяна 

на екипите, ангажирани с управлението на Програмата и честата смяна на екипите, 

отговорни за реализирането на проектите на местно ниво.  

По отношение на териториалния обхват и разпределението на финансовия ресурс по райони 

на планиране положително се оценява обстоятелството, че проектите по мярката са 

осъществени в 3 различни района на планиране, единият от които е Северозападен район 

на планиране, определен като един от най-изостаналите райони в социално-икономическо 

отношение. 

По отношение на индикаторите за въздействие, продукт и резултат, мярка 3. „Достъпност 

на културното наследство за обществеността“ се отличава с най-ниска степен на 

ефективност и ефикасност на реализираните интервенции, видно от следващата таблица. 
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Table 10: Индикатори по М3 и коефициент на изпълнение в %. 

Индикатори за 

продукт и резултат 

(предварително  

дефинирани) 

Дефиниция Цел: Изпълнение на 

индикатора 

Коефици

ент на 

изпълнен

ие в 

проценти 
Брой инсталирани 

нови съоръжения за 

музеи и културни 

центрове. 

Музеите и културните центрове 

могат да се помещават в сгради  

със  или без културно-историческа 

стойност. Изисква се съответните 

съоръжения за улесняване на 

достъпа до музеи и културни 

центрове да са нови. Закупуването 

и инсталирането на съоръжения за 

улесняване на достъпа до музеи и 

културни центрове следва да се 

осъществят като дейности по 

съответния проект. 

7 3 43% 
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Брой сгради с 

културно-

историческа 

стойност, отворени 

за посетители. 

Сградите може да се отварят за 

посещения за първи път или 

отварянето  им да се възобнови до 

приключването на проекта. 

Изисква се сградите, чието 

отваряне за обществеността се 

възобновява, да са били затворени 

към датата на проекта, без 

значение на причината за 

затварянето им. В съответствие с 

чл. 50 на ЗКН сградите могат да 

бъдат недвижими културни 

ценности със "световно значение" - 

вписаните в Списъка на световното 

наследство /напр. ЮНЕСКО/; 

"национално значение", "местно 

значение" и др. вписани по 

надлежния ред в съответните 

регистри. 

5 3 60% 

Брой уникални 

посещения на 

новосъздадените 

дигитални 

съдържания в 

Интернет в областта 

на културното  

наследство. 

Дейности пряко свързани с 

отварянето на сгради с културно-

историческа стойност за 

обществеността следва да се 

осъществят като дейности по 

съответния проект. 

1 000 000 20 172 2% 
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Индикатори, разработени за постигането на целта за 

разпределение на 10% от бюджета за подобряване на 

положението и  приобщаване на ромското  население 

 

Индикаторът е спазен във всеки един 

проект. 

Брой предмети на ромските изкуства, присъстващи в 

новосъздадените дигитални съдържания в Интернет 

88 

Брой представители на ромското население, участващи в 

изграждане на нови съоръжения и/или в дейности, които 

имат за цел отваряне за посещения на сгради с културно-

историческа стойност 

30 

 

При всички предварително дефинирани индикатори за продукт и резултат се наблюдава 

неизпълнение, като по единия индикатор „Брой уникални посещения на новосъздадените 

дигитални съдържания в Интернет в областта на културното наследство“ установеният 

процент на неизпълнението е значителен“ (90 %). Причините за ниските коефициенти на 

изпълнение следва да търсим в следните основни посоки:  

✓ Малък брой одобрени проекти поради високия размер на заявената БФП по всички 

подадени проекти по Програмата. Малкият брой на одобрените проекти по мярката 

предопределя невъзможността да бъдат постигнати индикаторите още от самото 

начало на изпълнението на мярката; 

✓ Недостатъчно прецизно определяне на целевите стойности на индикаторите – твърде 

оптимистична целева стойност за всеки индикатор, несъобразена с насочения 

финансов ресурс за постигане на индикатора. Нереалистичното залагане на целевите 

стойности е свързано с недостатъчно проучване на реалните възможности за 

постигане на индикаторите със заложения бюджет по мярката; 

✓ Недостатъчно прецизно отнасяне на индикаторите към съответните области на 

интервенции/мерки от Програмата, чрез които могат да бъдат постигнати -  

Индикатор „Брой уникални посещения на новосъздадените дигитални съдържания в 

Интернет в областта на културното  наследство“ е пряко относим и към 

изпълнението на мярка 2. „Документиране на културната история“, при която 
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цитираният индикатор може да бъде измерител на постигнатите резултати по 

мярката, свързани с дигитализиране на културното наследство. Така заложеният 

индикатор /единствено във формулярите за кандидатстване и докладите за 

напредъка по мярка 3./ представлява нереалистична целева стойност, която трудно 

би могла да бъде постигната единствено чрез интервенциите по мярка 3 от 

Програмата и заложения финансов ресурс по нея. В същото време в рамките на мярка 

2. „Документиране на културната история“ е създадено ново дигитално съдържания 

чрез конвертиране на обекти/предмети на културното наследство в дигитален 

формат, като посещенията на тези нови дигитални съдържания не се отчита от 

мониторинговия механизъм на Програмата. В допълнение към това по всички 

останали мерки от Програмата има създадени голям брой нови дигитални 

съдържания в интернет в областта на материалното и нематериалното културно 

наследство, които също би следвало да се обхванат в механизмите за мониторинг на 

Програмата и да се отчитат към индикатор „Брой уникални посещения на 

новосъздадените дигитални съдържания в Интернет в областта на културното 

наследство“.  

По отношение на ромското включване постигнатите резултати са задоволителни, предвид 

малкия брой на реализираните проекти по мярката. В същото време в сравнителен план с 

останалите реализирани интервенции и по-специално със сходната по характер мярка 1. 

от Програмата, постигнатите резултати отново се характеризират с по-ниска степен на 

ефективност и ефикасност. За сравнение  по мярка 1, която има около 5 пъти по-голям 

бюджет от мярка 3. постигнатата ефикасност по отношение на ромското включване чрез 

участието в ревитализирането на изложбени пространства/платформи на над 25 пъти 

повече представители от ромското население (794), отколото е броят на представителите 

на ромското население, участвало в изграждането на нови съоръжения и/или в дейности, 

които имат за цел отваряне за посещения на сгради с културно-историческа стойност (30).  
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Анализ и оценка на ефективността и ефикаснотта на изпълнението на  Малката 

Грантова Схема “Представяне и достигане до широката общественост на  

съвременното изкуство и култура” като част от Програма БГ08 „Културно 

наследство и съвременни изкуства” 

 

Малка Грантова Схема “Представяне и достигане до широката общественост на 

съвременните изкуства и култура“ е разработена за да подпомогне реализирането на 

проектни идеи  за  представянето на съвременно изкуство и култура и тяхното 

многообразие. Освен че мярката успява да привлече най-голям интерес, който надхвърля 

в пъти определения бюджет, Схямата успява да постигне много добри резултати за 

презентиране на съвременно изкуство пред обществеността в различни области на 

страната. В рамките на Схемата са реализирани иновативни събития и продукции  на  

съвременно изкуство, допринасящи за развитието на културните и творчески индустрии в 

България - филми, театрални постановки, тематични изложби, музикални събития, 

литературни, визуални и арт проекти и дейности, насочени към популяризиране на 

културното  многообразие,  включително и културните особености на малцинствени  

групи. Мярката в много голяма степен постигане очакваните резултати за насърчаване на 

междукултурния диалог. По мярката са реализирани общо 11 проекта в различни области 

на страната и от представители на различни целеви групи, което е доказателство за 

ефективността на мярката от гледна точка постигнатия обхват на целевите групи. 

По Малка грантова схема се наблюдават и най-добрите резултати по отношение на 

сроковете за оценка и одобрение на проектите. Въпреки че по тази мярка са подадени най-

голям брой проекти (207 бр.) срокът за оценка, класиране и одобрение на проектите е най-

кратък в сравнение с останалите мерки по Програмата като всички договори са сключени 

през 2016 г. Това вероятно се дължи и на характера на дейностите по мярката, които са от 

типа „меки мерки“, позволяващи по-бърза обработка на проектите и приключване на 

процеса на оценка в най-кратки срокове. 
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Table 11: Одобрени проектни предложения по години по М - МГС 

№ Проект№ Година на одобрение 2016 

1 24-10М4-148/24.04.2015 СНЦ ОП "Темпарт" 

2 24-10М4-105/24.04.2015 Читалище "Зора 1887"-с.Горна Липница" 

3 24-10М4-107/27.04.2015  Държавна агенция Архиви 

4 

24-10М4-137/21.05.2015 Oбщински драматичен театър "Апостол Карамитев" 

гр.Димитровград 

5 

24-10М4-204/05.06.2015 Сдружение с нестопанска цел в обществена полза 

"Дупини" 

6 24-10М4-164/29.05.2015 Сдружение"Изкуството днес" 

7 24-10М4-197/24.04.2015 Сава Цонев Цонев 

8 24-10М4-827/27.05.2015 Фондация"Стоян Камбарев" 

9 24-10М4-146/22.06.2015 Фондация "Асоциация Информбюро" 

10 24-10М4-149/01.07.2015 Община Елена 

11 24-10М4-15/01.07.2015 Хилда Вили Казасян 

 

Въпреки сравнително малкия бюджет на Малка грантова схема (788 235 евро), 

изпълнението на мярката се отличава с най-висока степен на ефективност и ефикасност, 

предвид постигането на целевите резултати в количествено и качествено отношение. 

Допустимите дейности по мярката са правилно определени от Програмния оператор, за 

което свидетелстват високите резултатите по отношение на индикаторите за продукт и 

резултат и високия интерес към организираните събития и мероприятия от страна на 

целевите групи. 
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Table 12: Индикатори по М - МГС и коефициент на изпълнение в %. 

Индикатори за продукт и 

резултат (предварително  

дефинирани) 

Дефиниция Цел: Изпълнени

е на 

индикатор

а 

Коефици

ент на 

изпълнен

ие в 

проценти Брой нови изложби на 

съвременно изкуство 

(включително изкуство и 

култура на малцинствата) 

Изложбите трябва да бъдат 

със свободен вход, могат да 

бъдат временни или 

постоянни; в затворени 

помещения или на открито. 

5 38 760% 

Брой нови събития/прояви,

 свързани със 

съвременното изкуство 

Проявите следва да бъдат 

със свободен вход; в 

затворени помещения или 

на открито; Проявите на 

съвременно изкуство могат 

да бъдат представления, 

концерти, фестивали и т.н.; 

могат да бъдат посветени на 

художественото и 

културното образование, 

културно наследство 

(материално и нематериално 

наследство, литература, 

архиви и т.н.), паметници с 

национално значение, 

музика и сценични изкуства, 

изобразително и визуални 

изкуства, изкуство на учащи 

се, еклектични изкуства и 

т.н. 

20 106 530% 
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Индикатори, разработени за постигането на целта за 

разпределение на 10% от бюджета за подобряване на 

положението и  приобщаване на ромското  население 

Индикаторът е спазен във 

всички проекти по мярката. 

Брой представители на ромското население, присъстващи/ 

участващи в нови изложби и/или прояви на съвременното 

изкуство 

64 693 

Брой нови изложби и/или събития на съвременното изкуство, 

ориентирани към    ромското население 

34 

 

По мярка Малка грантова схема е постигната най-висока ефективност и ефикасност на 

изпълнението от всички мерки по Програмата. По тази схема е налице значително 

преизпълнение на всички индикатори – съответно презипълнение на индикатор„Брой 

нови изложби на съвременно изкуство (включително изкуство и култура на 

малцинствата)“ със 760 % и преизпълнение с 530 % на индикатор „Брой нови 

събития/прояви, свързани със съвременното изкуство“. В същото време като недостатък 

на системата за мониторинг можем да отбележим, че част от реализираните проекти, са 

отбелязали постигането на двата индикатора с едно организирано събтие/мероприятие в 

областта на съвременните изкуства и култура, което е сигнал, че част от бенефициентите, 

не успяват да направят разлика между двата индикатора. Това налага извода, че 

съществува риск от изкривяване на данните при отчитането на мониторинговите 

индикатори. В тази връзка е препоръчително през следващия програмен период да бъдат 

избрани и по-прецизно формулирани индикаторите и да бъде проведена разяснителна 

кампания, вкл. да бъдат изготвени насоки и правила за отчитане на индикаторите като част 

от мониторинговия механизъм. Въпреки това, предвид значителното преизпълнение на 

двата горецитирани индикатора, дори и след отчитане на вероятността от дублиране на 

индикаторите при тяхното отчитане, можем да направим обоснования извод, че 

ефективността и ефикасността по мярка „Малка грантова схема“ е много висока и 

постигането на очаваните резултати е изразходвало по-малко финансови, времеви и 

човешки ресурси от прогнозираното.  
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Високият процент преизпълнение на индикаторите по мярката налагат да бъде отправена 

и друга обоснована препоръка относно изпълнението на аналогични на Малка грантова 

схема интервенции в следващия програмен период, свързани с определянето на 

реалистични, измерими и постижими индикатори за продукт и резултат. За да се постигне 

това е необходимо да се извършат задълбочени предварителни пазарни проучвания, както 

относно прогнозните разходи за реализиране на една единица от избрания индикатор, така 

и да бъде извършено предварително проучване относно интереса на целевите групи от 

участие в конкретни дейности и мероприятия,  

По отношение на ромското включване Малка грантова схема също постига най-добри 

резултати, привличайки общо 64 693 в рамките на 34 събития/изложби, ориентирани към 

ромското население. От гледна точка ефикасност на мярката, с най-малък финансов ресурс 

от общия бюджет на Програмата, са постигнати най-добри резултати по отношение на 

ромското включване. 

ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНДИКАТОРИТЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ 

Table 13: Обобщени данни за изпълнение на индикаторите и резултатите по Програмата - Източник - 

Министерство на културата – (финални доклади на бенефициентите). 

№ 

Индикатори за 

целеви резултат 
Индикатори за продукт и 

резултат (предварително  

дефинирани) 

Цел: 

Изпълнение 

на 

индикатора 

Коефициен

т на 

изпълнение 

в проценти 

1 

 

Възстановено 

реновирано и 

опазено 

културно 

наследство 

 

Брой реставрирани сгради 

от културното наследство 

на България 

5 7 140% 

Брой изложбени 

пространства/платформи 

ревитализирани чрез 

интерактивни  технологии 

7 4 57% 



 

Програма БГ08 

 “Културно наследство и съвременни изкуства” 

 

 

 112  
 
 

 

 

Брой предпазени 

пространства от 

културното наследство и  

музеи на открито 

5 9 180% 

2 

Документирана 

културна 

история 

Брой предмети/обекти от 

културното наследство, 

конвертирани в дигитален 

формат за първи път 

50 000 273 953 548% 

Брой дигитални центрове, 

създадени в културни  

институти или университети 

5 18 360% 

3 

Културното 

наследство е 

достъпно за 

обществеността 

Брой инсталирани нови 

съоръжения за музеи и 

културни центрове 

7 3 43% 

Брой сгради с културно-

историческа стойност, 

отворени за посетители 

5 3 60% 

Брой уникални посещения 

на новосъздадените 

дигитални съдържания в 

Интернет в областта на 

културното  наследство 

1 000 000 100000 10% 

4 

Съвременното 

изкуство и 

култура са 

представени и 

Брой нови изложби на 

съвременно изкуство 

(включително изкуство и 

култура на малцинствата) 

5 38 760% 
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достигат до по-

широка 

аудитория 

Брой нови събития/прояви, 

свързани със съвременното 

изкуство 

20 106 530% 

 

Както е видно от горната таблица дизайнът на Програма БГ 08 „Културно наследство и 

съвременни изкуства“ предвижда 4 предварително дефинирани индикатора за 

резултат/въздействие, съответстващи на приоритетите на Програмата и 10 предварително 

дефинирани индикатора за продукт и резултат, отнасящи се към съответните очаквани 

целеви резултати от Програмата.  

 

Изводи и препоръки 

Анализирайки данните за изпълнението и постигнатите резултатите на ниво мярка и 

обобщените данни на ниво Програмата можем да направим следните обосновани изводи: 

✓ Налице е задоволителна степен на ефективност и ефикасност на 

реализираните дейности за постигане на целеви резултат „Възстановено 

реновирано и опазено културно наследство“. В тази целева област на 

въздействие наблюдаваме преизпълнение на два от специфичните индикатори за 

продукт и резултат (със 140 % и 180 %) и неизпълнение на един от специфичните 

индикатори, а именно: неизпълнение с 43 % на индикатор „Брой изложбени 

пространства/платформи ревитализирани чрез интерактивни  технологии“. 

Причините за неизпълнението на индикатора можем да търсим във високия дял на 

разходите по проектите за постигане на останалите два индикатора, свързани с 

извършването на строително-монтажни дейности по реставрация и консервация, 

което налага намаляване на вложения финансов ресурс за инвестиции в 

интерактивни технологии, предвид спецификата и целите и дейностите, 

програмирани за постигане на целевия резултат. Неизпълнението не оказва 

съществено въздействие върху цялостната оценка на ефективността и 
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ефикасността на Програмата, поради обстоятелството, че използването на 

интерактивни технологии е ясно застъпено при изпълнението на всички 

интервенции по Програмата и най-вече при изпълнението дейностите, насочени 

към целеви резултат „Документиране на културната история“, където е налице 

значително преизпълнение на индикаторите; 

✓ От друга страна неизпълнението на индикатор „Брой изложбени 

пространства/платформи ревитализирани чрез интерактивни  технологии“ може да 

бъде обяснено и с ненапълно точното и прецизно програмиране на 

индикаторите по области на въздействие и припокриването на част от 

резултатите за продукт/резултат с различни целеви области на въздействие. 

Това води до преизпълнение на един индикатор за продукт/резултат за сметка на 

друг. Тази слаба страна при програмирането и дизайна на Програмата следва да 

бъде отчетена при подготовката и програмирането на Програмата през следващия 

програмен период; 

✓ Много висока степен на ефективност и ефикасност наблюдавме при изпълнението 

на мерките от Програмата, насочени към следните 2 целеви резултата/области на 

въздействие: 1. Документиране на културната история и 2. Съвременното изкуство 

и култура са представени и достигат до по-широка аудитория. От анализа на 

обобщените данните за тези 2 целеви области на въздействие можем да направим 

следните заключения: 1. Най-висока ефективност и ефикасност е налице при 

изпълнението на целеви резултат “Съвременното изкуство и култура са 

представени и достигат до по-широка аудитория“, където наблюдаваме 

значително преизпълнение на индикаторите; 2. Висока ефективност и 

ефикасност е налице и при изпълнение целеви резултат „Документирана 

културна история“; 

✓ В областта на съвременните изкуства е постигнато преизпълнение на 

индикатори „Брой нови изложби на съвременно изкуство (включително изкуство 

и култура на малцинствата)“ и  Брой нови събития/прояви, свързани със 
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съвременното изкуство съответно със 760 % и 530 %, което представлява 

значително преизпълнение на индикатора. В същото време като недостатък на 

системата за мониторинг можем да отбележим, че част от реализираните проекти, 

са отбелязали постигането на двата индикатора с едно организирано 

събитие/мероприятия в областта на съвременните изкуства и култура, което е 

индикатор, че част от бенефициентите, не успяват да направят разлика между двата 

индикатора, което до известна степен изкривява получените данни. В тази връзка е 

препоръчително през следващия програмен период да бъдат избрани по-прецизно 

формулирани индикатори и да бъде проведена разяснителна кампания, вкл. да 

бъдат изготвени насоки и правила за отчитане на индикаторите като част от 

мониторинговия механизъм; 

✓ Въпреки това, предвид значителното преизпълнение на двата горецитирани 

индикатора, дори и след отчитане на вероятността от дублиране на индикаторите 

при тяхното отчитане, можем да направим обоснования извод, че ефективността 

и ефикасността по мярка „Малка грантова схема“ е много висока и 

постигането на очаваните резултати е изразходвало по-малко финансови, 

времеви и човешки ресурси от прогнозираното; 

✓ В областта на документирането на културната история наблюдаваме 

преизпълнение на индикатор „Брой предмети/обекти от културното наследство, 

конвертирани в дигитален формат за първи път“ с 548 % и  преизпълнение на 

индикатор „Брой дигитални центрове, създадени в културни институти или 

университети“ със 360 %. По тази мярка получените данни са много по-

прецизни и точни и сравнително по-лесно могат да бъдат проверени, което 

дава увереност при оценката на резултатите и формулирането на обосновани 

изводи; 

✓ Изводът, който можем да направим в тази връзка е, че ефективността и 

ефикасността на мярка 2„Документиране на културната история“ е висока и 
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постигането на очакваните резултати е изразходвало много по-малко 

финансови ресурси от прогнозираното; 

✓ В същото време твърде високите проценти на преизпълнение по мярка 2. 

Документиране на културната история и Малка грантова схема дават 

основание да бъде отправена препоръка при програмирането на индикаторите 

за продукт и резултат през следващия програмен период да се извършат 

задълбочени предварителни пазарни проучвания, както относно прогнозните 

разходи за реализиране на една единица от избрания индикатор, така и да бъде 

извършено предварително проучване относно интереса на целевите групи от 

участие в конкретни дейности и мероприятия, имащи принос за постигане на 

очакваните резултати в приоритетните области. Предварителната оценка на 

очакваните резултати и дефинирането на реално постижими цели за продукт 

и резултат ще допринесат както за постигането на по-висока ефективност от 

Програмата като цяло, така и за постигането на по-висока ефикасност при 

изпълнението на мерките от Програмата благодарение на правилно 

разпределение на бюджета, който да адресира възможно най-добре 

потребностите и нуждите на възможно най-широк кръг заинтересовани 

страни; 

✓ Анализът и оценката на Програмата отчитат недостатъчна ефективност при 

изпълнението на мярка 3 от Програмата, насочена към целеви резултат 

„Културното наследство е достъпно за обществеността“ и недостатъчно 

прецизно програмиране на индикаторите по мярката. По тази мярка се оттчита 

много висок процент неизпълнение (90 %) при индикатор „Брой уникални 

посещения на новосъздадените дигитални съдържания в Интернет в областта на 

културното  наследство“. Причините за неизпълнението се дължат от една страна 

на твърде оптимистичното програмиране на индикатора, но от друга страна и на 

недостатъчното прецизното отнасяне на индикатори към съответните мерки, 

имащи принос към неговото постигане. Индикатор „Брой уникални посещения на 
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новосъздадените дигитални съдържания в Интернет в областта на културното  

наследство“ е пряко относим и към изпълнението на мярка 2. „Документиране на 

културната история“, при която цитираният индикатор може да бъде измерител на 

постигнатите резултати по мярката, свързани с дигитализиране на културното 

наследство. Така заложеният индикатор /единствено във формулярите за 

кандидатстване и докладите за напредъка по мярка 3./ представлява нереалистична 

целева стойност, която трудно би могла да бъде постигната единствено чрез 

интервенциите по мярка 3 от Програмата и заложения финансов ресурс по нея. В 

същото време в рамките на мярка 2. „Документиране на културната история“ е 

създадено ново дигитално съдържания чрез конвертиране на обекти/предмети на 

културното наследство в дигитален формат, като посещенията на тези нови 

дигитални съдържания не се отчита от мониторинговия механизъм на Програмата. 

В допълнение към това по всички останали мерки от Програмата има създадени 

голям брой нови дигитални съдържания в интернет в областта на материалното и 

нематериалното културно наследство, които също би следвало да се обхванат в 

механизмите за мониторинг на Програмата и да се отчитат към индикатор „Брой 

уникални посещения на новосъздадените дигитални съдържания в Интернет в 

областта на културното наследство“. 

✓ Основните препоръки в тази връзка към програмирането и дизайна през 

следващия програмен период са свързани с по-прецизното определяне на 

индикаторите за въздействие, продукт и резултат въз основа на извършени 

предварителни пазарни проучвания, анализ и оценка на потребностите на целевите 

групи. В допълнение към това е препоръчително при залагането на индикаторите 

по Програмата да бъдат взето предвид, че принос за постигането на един индикатор 

по мярката могат да имат различни по характер области на интервенции/мерки, 

което създава допълнителна синергия в програмирането и дизайна на Програмата. 

В тази връзка по Програмата могат да бъдат определени общи индикатори за 

въздействие, които могат да бъдат постигнати чрез повече от една мярка от 
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Програмата, и специфични индикатори за въздействие съобразно спецификата и 

очакваните резултати от всяка една от мерките. 

Оценка на постигнатото ромско включване в програмата, съобразно стратегията 

за ромско включване по Програма ВГ08 

 

По отношение на ромското включване, освен минимален процент и размер на разходите 

по проекта, които следва да бъдат насочени към подобряване положението на ромите (10 

% за мерки 1, 2 и 3) и минимален размер на разходите от целия бюджет на  мярка „Малка 

грантова схема“ (200 000 евро), които да бъдат предназначени за подобряване ситуацията 

и приобщаване на ромското население, Програмата е дефинирала и специфични 

индикатори за продукт и резултат, насочени към ромското включване, което е оказала 

положително влияние върху постигнатите резултати и ефекти от Програмата. Въпреки че 

подходът при определяне на разходите за ромско включване по Програмата е 

императивен, той дава много добри резултати, видно от обобщените данни за ромското 

включване, и в тази връзка може да бъде определен като добра практика за постигане на 

значителен напредък в подобряване положението на ромското население чрез 

реализирането на целенасочени действия по всяка една мярка от Програмата. Тази 

практика следва да бъде продължена и през следващия програмен период като 

единствената препоръка в тази връзка, е да се изготвят по-прецизни насоки относно 

начина на отчитане на индикатора в мониторинговия механизъм, както и да бъдат 

проведени целенасочени обучения на кандидатите и бенефициентите относно очакваните 

резултати и най-добрите практики при изпълнението на проектите, свързани с ромското 

включване. Това ще доведе до получаване на по-точни и прецизни количествени и 

качествени данни отнсоно обхванатото ромско население и ще позволи извършването на 

по-качествена оценка на ефектите от реализираните интервенции. 
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Table 14: Ромско включване в програмата - обобщени данни за изпълнение на индикаторите и резултатите по  

Програмата - Източник - Министерство на културата – (финални доклади на бенефициентите). 

Индикатори за продукт и резултат (предварително дефинирани) 

1 

Брой представители на ромското население, участващи в 

ревитализирането на изложбени пространства/платформи 
794 

2 

Брой нови или с променено предназначение изложбени пространства 

в музеи/галерии/тематични културни паркове/културни институти за 

представяне на ромското  изкуство 

1 

3 

Брой предмети/обекти на културата, представляващи ромското 

изкуство, конвертирани в дигитален формат за първи  път 
5 531 

4 

Брой предмети на ромските изкуства, присъстващи в 

новосъздадените дигитални съдържания в Интернет 
88 

5 

Брой представители на ромското население, участващи в изграждане 

на нови съоръжения и/или в дейности, които имат за цел отваряне за 

посещения на сгради с културно-историческа стойност 

30 

6 

Брой представители на ромското население, присъстващи/ участващи 

в нови изложби и/или прояви на съвременното изкуство 
64 693 

7 

Брой нови изложби и/или събития на съвременното изкуство, 

ориентирани към ромското население 
34 

 

Обобщените количествени данни за продукт и резултат по отношение на ромското 

включване показват висока ефективност и ефикасност на изпълнението на Програмата. 

Много добри резултати по отношение на ромското включване са постигнати отново по 

мярка „Малка грантова схема“, по която са реализирани 34 събития на съвременното 

изкуство, ориентирани към ромското включване, в които участие са взели общо 64 693 

представители на ромското население. Имайки предвид, че това е мярката с най-малък 

бюджет от Програмата, можем да направим обоснования извод, че ефективността и 
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ефикасността на мярката са много високи и със сравнително по-малък финансов ресурс са 

постигнати сравнително по-високи резултати. И по отношение на ромското включване 

отново с висока ефективност и ефикасност се отличава и мярка 2. Документиране на 

културната история, където са постигнати едни от най-значителните устойчиви резултати.  

Общата препоръка, която следва да се направи във връзка с постигането на индикаторите 

за ромското включване, е свързана преди всичко с прецизното отчитане на индикаторите 

и подобряване на системата за мониторинг с оглед събирането на максимално точни, както 

количествени, така и качествени данни. Тази препоръка се отправя и от бенефициентите 

по проектите, според които следва да се разработят по-ясни указания, как следва да се 

постигат индикаторите във връзка с ромското включване по различните типове проекти и 

как точно следва да се спазват изискванията за размера на разходите, които да бъдат 

насочени към дейности за ромско включване.  

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРОГРАМАТА И 

ПОСТИГНАТАТА УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
За целите на оценката по този раздел за изследвани и анализирани всички положителни и 

отрицателни, първични и вторични, преки и косвени, планирани и непланирани 

дългосрочни ефекти от изпълнението на Програмата по отношение на социално-

икономическото развитие, изпълнението на хоризонталните принципи с акцент върху 

устойчивото развитие, двустранното сътрудничество и осигуряване на равен достъп и 

недопускане на дискриминация. Специален фокус оценката поставя и върху 

въздействието и приноса на Програмата за подобряване положението и приобщаването на 

ромите. 

Оценката на въздействието на ниво проект е извършена въз основа на предоставените 

окончателни доклади за напредъка по проектите и допълнително изисканата и 

предоставена информация от бенефициентите относно за въздействието на Програмата, 
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както и въз основа на извършено анкетно проучване, дълбочинни интервюта и фокус-

групи с представители на бенефициентите и заинтересованите страни. 

За извършване на оценката са използвани оценъчни въпроси, базирани на основните 

приоритетни области на Програмата и оценъчни въпроси относно ефектите на Програмата 

върху устойчивото социално-икономическо развитие, както следва: 

ОВ 1: Какъв е приносът на Програмата за възстановяване и опазване на културното 

наследство за следващите поколения? 

ОВ 2: Какъв е приносът на Програмата за осигуряване на достъпност до културното 

наследство? 

ОВ 3: Какъв е приносът на Програмата за документиране на културната история? 

ОВ 4: Какъв е проносът на Програмата за насърчаване на културното многообразие 

и представяне на съвременните изкуства и култура? 

ОВ 5:  Налице ли е, в какъв аспект и до каква степен въздействие на Програмата 

върху социално-икономическото развитие? 

ОВ 6: До колко са устойчиви постигнатите резултати? 

ОВ 7: Налице ли е въздействие на Програмата върху насърчаване на социалното 

включване и приобщаване на ромското население? 

ОВ 8:  До каква степен хоризонталните политики на ЕС са приложени при 

изпълнението на Програмата (при дизайна на инструментите за подкрепа, оценката 

на проектните предложения, наблюдението и отчитането на индивидуалните 

проекти, докладването на постигнатите резултати? 

Резултатите от извършеното кабинетно проучване (desk research) на документацията 

относно изпълнението на проектите по Програма БГ08 „Културно наследство и 

съвременни изкуства“ показват, че изпълнението на одобрените проекти имат значителен 

принос за постигането на напредък във всички приоритетни области по Програмата. Най-

силно въздействие Програмата е постигнала по отношение на дигитализирането на 
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материалното и нематериално културно наследство и подобряване на достъпа за широката 

общественост до съвременното изкуство и култура. По отношение на опазването на 

културното наследство и подобряване на достъпа до него (чрез реализирането на мерки 1 

и 3 по Програмата) също е постигнато значително въздействие, особено на ниво местно и 

регионално развитие. Резултатите са устойчиви и имат потенциал да бъдат надградени 

чрез реализирането на други подходящи мерки и целенасочени политики, които да 

допринесат за по-широкото популяризиране на реставрираните обекти и развитието на 

културния туризъм в страната като цяло.  

Положителните ефекти от реализирането на Програмата върху предварително очертаните 

приоритетни области на въздействие се оценяват високо и от участниците в проведеното 

анкетно проучване, като резултатите са представени графично по-долу. 

Table 15: До каква степен изпълнението на програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ допринесе 

за възстановяване и опазване на културното наследство за следващите поколения - Източник - Проучване на "Ес Пи 

Консулт БГ" ЕООД 

 

47 % от участниците в проведеното анкетно проучване оценяват високо приноса на 

Програмата за опазване на културното наследство за бъдещите поколения, а 24 % от 

17%

30%
24%

12%
2%

15%

БГ 08 - Принос за възстановяване и опазване на 
културното наследство за следващите поколения

В много голяма степен

В голяма степен

В задоволителна степен

Програмата допринася слабо за 
възстановяване и опазване на културното 
наследство за следващите поколения
Програмата изобщо не допринася за 
възстановяване и опазване на културното 
наследство за следващите поколения
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анкетираните смятат, че приносът на Програмата е задоволителен. Тези данни 

потвърждават наличието на положително въздействие от реализирането на Програмата за 

възстановяване и опазване на културното наследство. 

Сравнително висок (15 %) е делът на участниците, които не могат да дадат оценка на 

Програмата по този показател, а 12 % от анкетираните смятат, че Програмата допринася 

слабо за възстановяване и опазване на културното наследство. От проведените 

дълбочинни интервюта и фокус-групи се установи, че по-ниските оценки или липсата на 

мнение по отношение на този показател се дължат на две основни причини: 

недостатъчната информираност на анкетираните по отношение на реставрираните обекти 

и наличието на голям брой застрашени обекти на културно-историческото наследство, за 

които не са предприети мерки за тяхното възстановяване и опазване. Получените данни 

могат да се обяснят и с многократно по-високия заявен интерес по мярка 1. от определения 

бюджет на Програмата. 

 

Получените резултати относно приноса на Програмата за осигуряване на достъпност до 

културното наследство също доказват положителното въздействие на Програмата и в тази 

18%

19%

30%

12%

5%

16%

БГ 08 - Принос за осигуряване на достъпност до 
културното наследство

В много голяма степен

В голяма степен

В задоволителна степен

Програмата допринася слабо за осигуряване на 
достъпност на културното наследство

Програмата изобщо не допринася за осигуряване на 
достъпност на културното наследство?

Не мога да преценя
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област, но въздействието е оценено сравнително по-ниско: 37 %  от анкетираните смятат, 

че Програмата има принос за осигуряване на достъпност до културното наследство в 

голяма и много голяма степен, а 30 % оценяват приносът като задоволителен. 12 % от 

анкетираните оценяват въздействието като слабо, а 16 % не могат да преценят. И в този 

случай делът на анкетираните, които споделят неудовлетвореност е нисък   - само 5 % от 

всички участници смятат, че Програмата не допринася за осигуряване на достъпност на 

културното наследство.  

 

Приносът на Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по отношение 

на документиране на културната история е оценен най-високо – 66 % от участниците 

48%

18%

10%

6%

5%

13%

БГ 08 - Принос за  документиране на 
културната история.

В много голяма степен

В голяма степен

В задоволителна степен

Програмата допринася слабо за 
осигуряване на достъпност на 
културното наследство

Програмата изобщо не допринася за 
осигуряване на достъпност на 
културното наследство?

Не мога да преценя
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смятат, че Програмата допринася в много голяма степен (48 %) и в голяма степен (18 %) 

за документиране на културната история. Въз основа на получените резултати можем да 

направим обоснования извод, че Програмата има най-силно положително въздействие за 

докуметниране на културната история. Това се дължи от една страна на нарастващите 

потребности на широката общественост от ползване на дигитално съдържание, а от друга 

страна на факта, че реализираните интервенции в областта на дигитализацията на 

материалното и нематериално културно-историческо наследство най-лесно достигат до 

най-широк кръг заинтересовани страни и повишава информираността на гражданското 

общество относно дигитализираните културни ценности. Това се потвърждава и от 

относително по-ниския процент на анкетираните, които не могат да дадат оценка на 

приноса на Програмата по това приоритетно направление. 

 

28%

40%

15%

6%
5%

6%

БГ 08 - Принос за  насърчаване на културното 
многообразие и представяне на съвременни 

изкуства и култура

В много голяма степен

В голяма степен

В задоволителна степен

Програмата допринася слабо за 
насърчаване на културното многообразие и 
представяне на съвременни изкуства и 
култура
Програмата изобщо не допринася за 
насърчаване на културното многообразие и 
представяне на съвременни изкуства и 
култура
Не мога да преценя
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Въздействието на Програмата за насърчаване на културното многообразие и подобряване 

на достъпа до съвременни изкуства и култура също е оценен много високо от анкетираните 

– общо 68 % от всички участници в проучването смятат, че Програмата има принос за 

насърчаване на културното многообразие „в голяма степен“ (40 %) и „в много голяма 

степен“ (28 %). Тези резултати доказват силното положително въздействие на Програмата 

върху насърчаването на културното многообразие и осигуряването на възможности за 

представяне на съвременното изкуство и култура пред широката общественост, което има 

сериозен потенциал за бъдещо развитие предвид нарастващото значение на културните и 

творчески индустрии за социално-икономическото развитие и постигането на устойчив и 

интелигентен растеж. 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОГРАМАТА ВЪРХУ СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ 

За целите на оценката на въздействието на Програма БГ 08 „Културно наследство и 

съвременни изкуства“ върху социално-икономическото развитие е важно да отбележим, 

че през последните години значението на културата, културната среда и творческите 

индустрии за местното и регионално развитие непрестанно нараства. Безспорно 

креативността е силен генератор на устойчив и интелигентен растеж и неизменно 

допринася за изграждането на добра и атрактивна среда за живеене, в условията на 

интензивни социално-икономически процеси като нарастваща глобализация, силна 

конкуренция и предизвикателства, свързани със социалните неравенства и постигането на 

приобщаващ растеж. Именно в тази връзка откриваме най-същественото положително 

въздействие на Програма БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуства" - в приноса 

й за развитието на един от основните стълбове на устойчивото развитие, а именно: 

социалното включване. Освен прякото положително въздействие върху приобщаването и 

подобряване положението на ромското население, при анализа на одобрените и изпълнени 

проектни предложения установяваме, че развитието на културата е не просто отправна 

точка за разработването и реализирането на проектите по Програмата, а отделният 

индивид е поставен в центъра, така че да се осигури възможност той да участва свободно 
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и активно в обществото, ползвайки се от неговите блага и упражнявайки влияние, 

благодарение на осигурените възможности за себеизразяване. Програма БГ08 "Културно 

наследство и съвременни изкуства" има съществен принос за развитието на културния 

живот в местните общности, като чрез реализираните мерки и създаването на нови 

пространства за организиране на събития и мероприятия, се дава възможност на 

гражданите да се срещнат, дебатират и свободно да взаимодействат един с друг. Освен 

това осигуреният чрез Програмата достъп до професионално съвременно изкуство 

осигурява на гражданите художествени преживявания, себеизразяване, служи като 

средство за осигуряване на социална кохезия и формиране на културни ценности. 

Програмата е постигнала силно въздействие в тази насока, като е предоставила 

възможност на творци от различни области на съвременното изкуство (музиканти, 

художници, фотографи, актъори и др.) да споделят креативен опит и да имат възможност 

за творческо изразяване, като по този начин е удволетворила основни човешки 

потребности, формиращи толерантност, културни ценности и допринасящи за 

постигането на хармония в обществото. По този начин Програмата е допринесла за 

поставянето на едни устойчви основи за активен социален и културен живот, а оттам и за 

социално-икономическото развитие.  

В тази връзка идентифицираните добри практики при прилагането на мерките от 

Програмата и по-специално дейностите по организиране на културни събития и 

мероприятия за представянето на съвременното изкуство и култура пред възможно най-

широк кръг представители на целевите групи, вкл. чрез прилагането на достиженията на 

информационните и комуникационни технологии, трябва да бъдат продължени през 

следващия програмен период, като се надграждат и развиват приложените творчески 

подходи. 

Освен това е важно да се подчертае, че в резултат на обявените процедури за подбор на 

проекти, проведени през 2015 г., ефектът от безвъзмездните средства по Програмата се 

оказа значим по отношение на подкрепените общини по мерки 1, 2 и 3, повечето от които 
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страдат от недостатъчно финансиране на ключови политики и дейности в сферата на 

културата. Според статистиката почти половината от българските общини са приключили 

2015 г. с бюджетни дефицити (в голяма степен това е резултат от финансиране на проекти 

от ЕС, които изискват собствено съфинансиране - в края на широкото използване на 

средства през програмния период 2007-2013г. това представлява сериозна тежест върху 

бюджетите на общините). Това лишава общините от възможности за финансиране на 

мерки и действия, които не попадат в обхвата на европейското финансиране, но 

представляват основен компонент на политиките и отговорностите на общините - мерки 

за развитие на културата и съвременните изкуства, действия, насочени към групи от 

населението в неравностойно положение и др. Във връзка с това изпълнението на 

Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирани от 

Финансовия механизъм на ЕИП е осигурило своевременна и ценна подкрепа на 

приоритетни дейности в областта на културата и е направило възможно 

идентифицирането на бъдещи нужди за допълване и постигане на устойчивост на 

резултатите. 

Като допълнителен положителен ефект от изпълнението на Програмата от гледна точка 

принос за социално-икономическото развитие, се оценява обстоятелството, че голяма част 

от проектите, са реализирани на територията на по-слабо развити райони, благодарение 

на което Програмата има силно въздействие за местното териториално развитие и 

постигането на социално-икономически растеж на по-изостаналтие райони в страната. 

Програмата оказва въздействие за предприемането на конкретни мерки и реализирането 

на целенасочени политики за местно развитие, благодарение на възстановяването и 

опазването на местните културно-исторически обекти за бъдещите поколения и 

превръщането им в музеи на открито. Успешен пример в тази насока е проектът на община 

Марица, реализиран по мярка 1. Реставриране, обновяване и опазване на местното 

културно наследство“, след реализацията на който местната власт предприема конкретни 

стъпки, за превръщането на реставрирания обект в основа за развитието както на 

социалния и културен живот на територията на общината, така и в политиките за 
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развитието на туризма в региона. В резултат на изпълнението на проекта е създаден 

първият в община „Марица“ действащ археологически комплекс, превърнат в музей на 

октриво „Малтепе“, който се е превърнал неотменима част от местната политика в 

областта на културата и средносрочните и дългосрочни планове за развитие на общината. 

Благодарение на реализацията на проекта и финансовта подкрепа, осигурена от 

Финансовия механзиъм на ЕИП чрез Програма БГ08, могила „Малтепе“ вече се е 

превърнала в един от символите, оформящи идентичността на територията и представяща 

нейната древна история. Общинският бюджет е осигурил дългосрочната издръжка за 

функциониране на центъра и поддържането на активите.  

За целите на оценката са анализирани и конкретни статистически данни за посещенията 

на музеи и организирани прояви през периода на реализиране на Програмата, представени 

в следващата таблица. 

 Table 16: МУЗЕИ  И ОРГАНИЗИРАНИ ПРОЯВИ  по данни от НСИ 

  2014 2015 2016 

Музеи - бр. 204 201 195 

Посещения - общо - хил.  4781 4763 5230 

    на един музей - хил. 23 24 27 

Посещения в деня за свободен вход - хил. 764 1247 1223 

Посещения от чужденци - хил. 792 738 1009 

Изнесени беседи - бр. 55693 49861 56415 

   в т.ч.  на чужди езици - бр. 9236 8008 14317 

Уредени временни изложби - бр.       

   собствени 1470 1133 1193 

   съвместни 978 935 1123 

Концерти - бр. 711 640 663 
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Обсъждания на книги - бр. 396 426 442 

Видео прожекции - бр. 2430 12379 12183 

Конкурси - бр. 169 145 152 

 

Статистическите данни за развитието на сектор „Култура“ през периода на изпълнение на 

Програмата показват значително нарастване на броя на посещенията на музеите в страната 

и броя на изнесените беседи в периода 2015-2016 г. Индикатор за положителното 

въздействие на Програмата за развитието на сектора е и нарастването както на броя на 

собствените, така и на съвместните изложби, както и нарасване броя на организираните 

концерти в страната. През 2016 г. се наблюдава значително нарастване (с около 80 %) в 

броя на чужденците, посетили изнесени беседи и броя на чужденците, посетили български 

музеи (с около 40 %), което е свързано и с положителното въздействие на Програмата за 

развитието на културния туризъм в страната. 

Конкретните постигнати ефекти от гледна точка развитието на туризма и приносът на 

Програмата в тази връзка върху цялостното социално-икономическо развитие, са 

обобщени в следващата таблица. 

Положителни ефекти за развитието на 

туризма от реализирането на Програмата 

Положително ефекти, които Програмата 

оказва за социално-икономическото 

развитие 

Подобряване качеството на местните 

туристически продукти – както чрез 

реставрация и обновяване на обекти от 

културното наследство, така и чрез 

популяризирането на съвременните изкуства 

и култура 

Реализация на допълнителни източници 

на доходи чрез развитието на туризма в 

обхванатите територии 
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Разширяване на пазара на туристически 

продукти и привличане на нови сегменти 

от туристи 

Подобряване цялостния образ на 

туристическа дестинация България и 

местните туристически дестинации, в които 

са реализирани проектите 

Развитие на професионалното 

управление на културните ресурси и 

създаване на квалифицирани кадри за 

обезпечаване нуждите на културните и 

творчески индустрии, както и културния 

туризъм 

Привличане на по-голям брой туристи с 

интереси в областта на културата и 

съвременните изкуства 

Осъществяване на по-добър контрол и 

планиране върху използването на 

културните ресурси, което създава 

предпоставки за постигане на добавена 

стойност 

Повишаване на удовлетвореността на 

туристите от предлагането на уникални 

туристически продукти 

Създаване на по-добър културен образ на 

териториите, което е предпоставка за 

привличане на инвестиции  

Стимулиране на повторни посещения на 

туристическата дестинация поради 

увеличаване броя на обектите от културното 

наследство, достъпни за обществеността 

Повишаване на конкурентоспособността 

на местните туристически дестинации 

Стимулиране на местното и регионално 

търсене на туристически продукти 

Създаване на предпоставки за устойчиво 

развитие на сектор „Туризъм“ чрез 

съхранението на обекти от културно-
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историческото наследство с национално 

значение 

Развитие на нови пазарни сегменти – 

туристически атракции основани на 

културното и историческо наследство на 

страната, развитие на фестивален туризъм и 

др. 

Подобряване на туристическата 

инфраструктура, с цел да се осигури 

достъпност до културните 

забележителности, което се явява 

основна предпоставка за развитието на 

културния туризъм 

Документирането на културната история и 

дигитализация на местното материално и 

нематериално културно-историческо 

наследство дава възможност на 

потенциалните потребители на 

туристически продукти в България да се 

запознаят от всяка точка на света с 

богатството от културни ценнности, с които 

страната разполага. 

Създаване на предпоставки за 

развитието на местния малък и среден 

бизнес чрез развитието на съпътстващи 

туризма дейности – занаятчийство, 

търговия и услуги. 

Популяризиране на България като 

туристическа дестинация с богато културно-

историческо наследство чрез 

осъществяването на двустранно 

сътрудничество със страните-донори. 

Създаване на пазар на труда чрез 

развитието на културен туризъм 

 

Доказателство за постигнатото положително въздействие на Програмата по отношение на 

устойчивото развитие на туризма на територията на обхванатите общини, а и на страната 

като цяло, е обстоятелството, че голяма част от реализираните проекти са определени като 



 

Програма БГ08 

 “Културно наследство и съвременни изкуства” 

 

 

 133  
 
 

 

 

Добри практики от Министерство на туризма и информацията за тях е публикувана на 

страницата на Министерството9.  

За постигане на дългосрочно въздействие е препоръчително тази добра практика на 

сътрудничество между Министерство на културата и Министерство на туризма да 

продължи като се надгражда и засилва връзката между двата сектора, предвид големия 

потенциал, който България притежава за развитие на култтурен туризъм на територията 

на цялата страна.  

Други препоръки в тази насока, които могат да бъдат отправени, са свързани с 

привличането на по-широк кръг представители на туристическия бранш при планирането 

и реализирането на интервенциите, както и засилване ролята на медиите в 

популяризирането на добрите практики, с оглед постигане на дългосрочно въздействие от 

реализирането на Програмата и реални резултати по отношение на социално-

икономическото развитие. 

 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ПРИНОС НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРИНЦИПИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ  

Анализът и оценката на въздействието и приноса на Програма БГ08 за изпълнение на 

принципите за устойчиво развитие показва следните положителни аспекти: 

 Ангажимент на бенефициентите по мярка 1 и 2 е да не променят  предназначението 

на обектите на финансиране по проекта за период не по-малък от 10 години след 

приключване на дейностите по проекта. Освен това резултатите и продуктите от проекта 

ще бъдат запазени и надградени благодарение на институционалната и финансова 

устойчивост на бенефициентите и партньорите по проекта.  

                                                           
9 http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/dobri-praktiki 
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 Бенефициентите и партньорите по проектите ежегодно планират в бюджетите си 

средства за опазване, социализация и рекламиране на реставрираните, обновени и 

запазени културно-исторически обекти и активно търсят възможности за привличане на 

външна безвъзмездна помощ с цел опазване и социализация на културното наследство. 

 Бъдещето развитие на реновираните културно-исторически обекти са включени в 

дългосрочни стратегически документи за развитието на културата в общините-

бенефициенти /Общински планове за развитие, планови документи и др./ 

 Реставрираните обекти и пространства, превърнати в музеи на открито са пригодени 

и ще бъдат използвани за организирането на други културни мероприятия и събития в 

градовете, в които са реализирани; 

 Проектите допринасят за създаването и популяризирането на устойчиво модели за 

включване на открити градски пространства в културния живот на града, като част от 

Единното европейско културно пространство; 

 Изпълнението на Програмата има съществен принос за активизиране, информиране и 

образоване на местната общност да възприема съвременните средства за презентация на 

културно материално и нематериално наследство чрез визуални изкуства в открита 

градска среда като устойчив модел за опазване и популяризиране на културното 

наследство; 

 Преобладаващата част от проектите присъстват онлайн - имат създадени уеб-сайтове 

или друго достъпно дигитално съдържание, което се явява предпоставка за постигане на 

устойчивост. От проведеното проучване сред бенефициентите е установено трайно 

намерение за поддържане и доразвиване на уебсайтовете и дигиталното съдържание и 

след приключването на проекта, вкл. търсене на допълнително финансиране за 

надграждане на проектите. 

 

➢ Институционална устойчивост – проектите по Програмата и по-специално 

реализираните проекти по мярка 1, 2 и 3, използват подходящи подходи за 

постигане на институционална устойчивост чрез: 
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 създаване на информационни центрове към реставрираните, обновени и консервирани 

обекти или активно взаимодействие със съществуващи туристически-информационни 

центрове в близост до реновираните обекти, които продължават да разпространяват 

информация за реновираните обекти и след приключването на проекта; 

 по част от проектите се планира създадените интерактивни музеи и пространства да 

бъдат регистрирани в Министерство на културата като културни институции /например 

музей „Съдове от миналото /Съдове на времето“/ на община Павликени/ 

 чрез осигуряването на човешки ресурси от страна на общините, които да отговарят за 

обектите и тяхното бъдещо развитието и след приключването на проекта; 

 голяма част от проектите са включени като добри практики в изготвяните доклади на 

Министерство на туризма и резюмета на проектите са публикувани на страницата на 

Министерство на туризма 

 

➢ Икономическа устойчивост 

 Осигуряване на собствено финансиране от страна на бенефициентите и партньорите 

по проекта за постигане на устойчивост на резултатите. Като недостатък в тази посока 

бенефициентите посочват изискването на Програмата да не се реализират приходи от 

продажба на билети и входни такси за посещения на създадените и ревитализирани обекти 

и организирането на събития, което ограничава възможностите за осигуряване на 

допълнителен финансов ресурс с оглед постигане на устойчивост на резултатите. 

 Повишената атрактивност на обектите, както за местните жители, така и за туристите, 

дорпинася за постигането на икономическа устойчивост и ще улесни достъпа до бъдеще 

финансиране за развитие на обектите; 

 За проектите, при които е налице партньорство, са създадени условия за успешно 

промотиране на многообразието в областта на културата на европейско ниво и след 

приключването на проекта. 
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 Резултатите от проведените семинари, достъпни до широката общественост и всички 

заинтересовани страни представляват основа за устойчиво развитие на подобен тип 

мероприятия, в които да бъдат ангажирани добровилци и възможен най-кръг 

представители на целевите групи;  

 Повишаване на знанията, уменията и административния капацитет в разработването, 

организацията и управлението на проекти, финансирани от Норвежкия финансов 

механизъм е една добра основа за постигане на икономическа устойчивост чрез 

привличане на допълнителен финансов ресурс благодарение на участието в други проекти 

и проектни инициативи. 

➢ Екологична устойчивост:  

 Всички проекти по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ 

включват дейности, които оказват положително въздействие върху опазването и 

подобряването на околната среда, като мерки за енергийна ефективност при 

реставрирането на обектите на културното наследство, намаляване използването на 

информационни материали на хартиен носител, повишаване на  информираността относно 

устойчивото развитие. Проектите са реализирани при спазване на основните принципи за 

осигуряване на еколгична устойчивост, като елемент на устойчивото развитие. 
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 В повечето проекти по мярка 1 и 3 е предвидено облагородяване на районите около 

обектите и спазване на принципите за опазване на околната среда и ресурсната 

ефективност, както при реализирането на проектите, така и след тяхното приключване; 

 В дългосрочен план не се установяват потенциални рискове или непредвидени 

отрицателни екологични ефекти от реализацията на проектите; 

 Съществен принос за постигането на екологична устойчивост имат реализираните 

проекти по мярка 2. Документиране на културното наследство, които поради характера на 

изпълнението дейности по дигитализация на културното наследство, гарантират 

екологичната устойчивост на резултатите. 

➢ Препоръки: 

 С оглед постигане на по-голяма устойчивост на резултатите в договорите с 

бенефициентите да се включва изискване създадените уебсайтове по проектите, страници 

в социалните мрежи и други, да продължат да се обновяват с актуална информация и след 

приключването на проекта; 

 С оглед предварителна оценка на потенциала за постигане на устойчивост в 

проектните предложение да се включва кратък анализ/обосновка, защо конкретният обект 

или събитие са включени в проектните предложения от гледна точка потенциала им за 

развитие в бъдеще и постигане на устойчивост.  

 Постигането на устойчивост на резултатите да залегне в по-голяма степен в 

критериите за техническа оценка на качеството на проектите и да се дава приоритет на 

проекти, които по-добре са обосновали потенциала за постигане на устойчивост по 

проектите, като се оценяват фактори, като осигурено финансиране за реализиране на 

дейностите след приключване на проекта, по-добрата екологична и социална устойчивост 

на резултатите. 
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СЪГЛАСУВАНОСТ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПО ПРОГРАМАТА С 

ХОРИЗОНТАЛНИТЕ ПРИНЦИПИ /РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ, РАВНИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ, РАВЕН ДОСТЪП, НЕДОПУСКАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ. 

Въз основа на анализираните документи, може да се направи извод, че като цяло, 

характерът на интервенциите на Програмата е в съответствие с хоризонталните принципи. 

Резултатите от дълбочинните интервюта, проведени с представители на бенефициентите 

на програмата показват, че над 81% от интервюираните са на мнение, че хоризонталните 

принципи за равенство между половете, превенция на дискриминацията и устойчиво 

развитие са съобразени в процеса на програмиране и управление на програмата и 

съответно изпълнените проекти допринасят  за тяхното прилагане.  

 

11%

28%

42%

17%

1%

1%

Дорпинесе ли програма БГ08 „Културно 
наследство и съвременни изкуства“ за 

изпълнението на хоризонталните принципи: 
равенство между половете и недопускане 
на дискриминация, устойчиво развитие?

В много голяма степен

В голяма степен

В задоволителна степен

Програмата допринася слабо за 
прилагането на хоризонталните 
принципи

Програмата изобщо не допринася 
за прилагането на хоризонталните 
принципи

Не мога да преценя
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По отношение на равния достъп и недопускането на дискриминация Програма БГ08 

„Културно наследство и съвременни изкуства“ има значителен принос за прилагането на 

хоризонталните принципи чрез: 

 Осигуреният безплатен достъп на всички целеви групи до обектите на културното-

наследство и създадените пространства за органзириане на изложби и културни 

събития; 

 Осигурен достъп за хора с увреждания; 

 Популяризиране на принципите за недискриминация чрез организиране на събития 

и мероприятия, насочени към междукултурния обмен и участието на 

представителите на различни етноси. 

 

В следващия програмен период би било добре да се събира информация относно крайни 

участници  и в самите отчетни доклади на бенефициентите – пол, ниво на образование, хора 

с увреждания и т.н.,  за да е налична информационна база, от която може да се прецени 

приложимостта на тези категории за програмата. За следващия програмен период е 

препоръчително да се разпишат ясни указания с по-детайлно описание как бенефициентите 

докладват прилагането на хоризонталните принципи. 

Оценката на въздействието на околната среда отчита, че при изпълнението на Програма БГ 

08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ са взети под внимание в пълна степен 

всички екологични съображения. Съгласно системи за управление и контрол за програма 

БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ дейностите, предвидени в рамките на 

проектните предложения трябва да са от такова естество, че всички остатъчни или 

извлечени материали, получени при осъществяване на дейности по проекта да могат да се 

използват повторно, да се рециклират , обработят и/ или депонират по екологосъобразен 

начин ( с изключение на случаите, когато това е технически невъзможно). На нито един 

етап от изпълнението на Програмата не са постъпили сигнали, оплаквания, възражения, 

жалби и др., които да показват някакви нарушения свързани с екологичното 
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законодателство или негативно въздействие върху околната среда в резултат от 

изпълнението на определени дейности, интервенции, мерки и проекти. Въздействието 

върху околната среда от интервенциите по Програмата, като цяло е положително.  

Системите за управление на Програмния оператор потвърждават, че спазването на 

принципите за Добро управление. Системите за управление на качеството осигуряват 

ефективни и пропорционални мерки за противодействие и борба с измамите и корупцията 

и администриране на нередности. 

Общата оценка за прилагането на хоризонталните принципи по Програмата е висока. 

Повечето хоризонтални принципи са заложени още в насоките за кандидатстване, като 

принципите на насърчаване на равнопоставеността и социалното включване, устойчивото 

развитие (опазване на околната среда) са заложени като критерий за допустимост по 

проектите. 

С цел постигане на по-голяма ефективност при прилагането на хоризонталните принципи 

отправяме препоръка хоризонталните политики на ЕС да бъдат взети предвид при 

наблюдението на изпълнението и отчитането на индивидуалните проекти финансирани по 

Програмата. Всички отчети (междинни, годишни и финансови технически отчети) за 

изпълнение на проектите, от странна на бенефициентите, да съдържат информация за 

степента на прилагане на хоризонтални политики, заложени на  етап  проектно 

предложение. Във всички процедури да се са заложат индикатори, измерващи 

изпълнението на хоризонталните политики на ЕС. 

 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ПРИНОС НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 

ПОЛОЖЕНИЕТО И ПРИОБЩАВАНЕТО НА РОМСКОТО НАСЕЛЕНИЕ  

Резултатите по отношение на ромското включване по Програмата са задоволителни и 

избраните подходи за реализиране на дейностите са утвърждават като устойчиви модели 

за ромско включване, които следва да бъдат надградени през новия програмен период. 
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Постигането на индикаторите за продукт и резултат показват силното въздействие на 

Програмата за подобряване положението и приобщаването на ромското населени. Най-

добри резултати по отношение на ромското включване са постигнати чрез реализирането 

на мярка „Малка грантова схема“, в чието изпълнение са участвали общо 64 693, което е 

един много висок резултат. Силно въздействие върху ромското включване има мярка 2. 

Документиране на културната история, благодарение на която 5 531 предмети/ обекти на 

културата, представляващи ромското изкуство, са конвертирани в дигитален формат за 

първи  път. Пряко икономическо въздействие от реализирането на Програмата е 

постигнато чрез реализирането мярка 1 от Програмата, която е осигурила възможност за 

заетост и доходи на общо 794 лица, участващи в ревитализирането на изложбени 

пространства/платформи. 

ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ И РЕЗУЛТАТ (ПРЕДВАРИТЕЛНО  ДЕФИНИРАНИ) 

СВЪРЗАНИ С РОМСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ 

1 

Брой представители на ромското население, участващи в 

ревитализирането на изложбени пространства/платформи 
794 

2 

Брой нови или с променено предназначение изложбени 

пространства в музеи/галерии/тематични културни 

паркове/културни институти за представяне на ромското  

изкуство 

1 

3 

Брой предмети/обекти на културата, представляващи ромското 

изкуство, конвертирани в дигитален формат за първи  път 
5 531 

4 

Брой предмети на ромските изкуства, присъстващи в 

новосъздадените дигитални съдържания в Интернет 
88 
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5 

Брой представители на ромското население, участващи в 

изграждане на нови съоръжения и/или в дейности, които имат за 

цел отваряне за посещения на сгради с културно-историческа 

стойност 

30 

6 

Брой представители на ромското население, присъстващи/ 

участващи в нови изложби и/или прояви на съвременното 

изкуство 

64 693 

7 

Брой нови изложби и/или събития на съвременното изкуство, 

ориентирани към    ромското население 
34 

 

Реализираните мерки по Програмата  имат принос за засилване на чувството за 

принадлежност и солидарност на ромското население и  чувството за национално 

единство чрез повишаването на информираността на местното население и широката 

общественост за културата и изкуството на ромите посредством разпространение на 

специализирани издания и брошури, информация в интернет, организиране на събития, 

организиране на уроци по ромски танци, специализирани изложби и др. Реализираните 

мероприятия и дейности по Програмата допринасят за повишаване самочувствието на 

ромите и чувството за значимост в изграждането и опазването на културното и 

историческото наследство на нацията.  

При изпълнението на проектите по Програмата са създадени и приложени устойчиви 

модели за социално включване на ромите, както следва: 

✓ Осигурено е пряко участие и въвличане в процесите по консервация и 

благоустройва на обектите от културното наследство (чрез реализирането на мярка 

1, частично мярка 2 и мярка 3); 
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✓ Предоставени са специфични обучения за повишаване на квалификацията и са 

осигурени възможности за временна заетост чрез създаване на устойчиви модели 

за обучение, което има директен принос към социалната интеграция (всички мерки 

по Програмата). Проведените специфични обучения (например по консервация и 

реставрация, озеленяване и облагородяване, грънчарство и антични керамични 

технологии като иновативен инструмент за алтернативна местна заетост) с 

потенциал да осигурят бъдеща заетост и доходи отговаря на потребностите на 

ромското население от социално-икономическа интеграция; 

✓ Силно въздействие върху социалното включване и приобщаване на ромското 

население имат реализираните дейности по организиране на открити уроци по 

история и културно наследство за деца от ромското население, организирането на 

специализирани лектории на тема съвременно изкуство и култура, разработването 

на специализирана софтуерна система и инсталиране на информационни 

терминали киоски на ромски езики в ромски читалища; 

✓ С най-значимо въздействие върху социалното включване са реализираните по 

Програмата специализирани събития за популяризиране на ромската култура и 

изкуство като фолкорни фестивали, популяризиращи културното и етническо 

многообразие и допринасящи за социалната интеграция на ромите; Фестивали на 

ромската култура, 

По отношение на икономическата адаптация на ромското население и повишаване на 

възможностите за заетост е постигнато значително въздействие посредством: 

✓ Задължителното условие по всички мерки от Програмата, определен процент от 

допустимите разходи да бъдат насочени към ромското включване. Това дава пряко 

икономическо въздействие за повишаване на доходите и икономическа адаптация 

на представители на ромското население, чрез осигуряване подходящи обучения и 

заетост при участието в проекта; 
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✓ създадените умения за производство и извършване на строително-монтажни 

дейности, дейности по благоустрояване, като инструмент за социална и 

икономическа адаптация на местната ромска общност; 

✓ представяне на алтернативни начини за препитание като грънчарството; 

✓ осигуряване на алтернативни семейни доходи, възможност за трайна заетост 

поради придобиването на специфични умения за производство на предмети за бита, 

градския дизайн и други продукти на творческата индустрия; 

✓ осигурена възможност за изява на творци, представящи ромското изкуство и 

култура пред широката общественост. 

Като основен извод от извършената оценка можем да отбележим, че установените добри 

практики по отношение на ромското включване следва да продължат да се прилагат и 

надграждат през следващия програмен период. Като изключително ефективен подход за 

постигане на по-голямо въздействие по отношение на ромското вклюване при реализиране 

на проектите по Програмата,  се очертава реализирането на проекти с пряко участие на 

ромски организации, което осигурява по-целенасочени ефекти и достигане на информация 

до по-голям брой представители на ромското население /информационни кампании, 

материали за публичност, разпространение на принципа „от уста на уста“/. 

Добри практики – подобряване положението и приобщаване на ромското 

население 

Добра практика № 1 

Фестивал „Традиции и родова памет“, с. Миланово, област София по проект № № 24-

10М1-39/21.04.2015 г. „Храмът на родовата памет“, с. Миланово, община Своге”,  

Мярка 1 

В рамките на проекта е проведена 3-дневна програма, която представя съхранените 

български, ромски и норвежки обичаи, традиции и култура в Природен парк „Врачански 

Балкан” 
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Добра практика № 2  

Фестивал на ромската култура и открити уроци по История по проект № 24-10М1-

44/23.04.2015 г. „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на 

Европейското културно многообразие“, Мярка 1 и Изложба „Лицата на ромите“ по проект 

№ 24-10М2-23/28.04.2015г. Дигитална културна съкровищница „Север +: документиране, 

запазване и предоставяне на широк обществен достъп до културното наследство в 

библиотеки, музеи и галерии в Северна и Централна България“, Мярка 2.  
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Добра практика № 3  

Арт работилница по проект 24-10-М4-107/ 27.05.2015г./ ЕКСПРЕСИОНИЗМЪТ. ВЕЧНИЯ 

ТАНЦ НА ЖИВОТА , Държавма агенция архиви, Мярка Малка грантова схема 

  

  

Добра практика № 4 

По проект № 24-10-М2-4/19.05.2014  Съвременни подходи за проучване, представяне 

и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово, мярка 

2  

Организиране на лятна академия за деца от ромски произход - 30 деца за 5 дни в РИМ и 5 

дни в РБ. Организиране и провеждане на „Празник на буквите“ в градска среда с актьори, 
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доброволци и деца от ромски произход, обучени от ментор. Създаване на изложба 

«Красотата на книгата», представена в ромския квартал в Севлиево и подаряване на деца 

от ромски произход на книжки за оцветяване с тематика „красотата на българската книга“. 

Обучени деца от ромски произход в съвременните практики и подходи за дигитализация 

на изкуството и културата. Организиране на постоянна изложба „Красотата на книгата“. 

Интеграция на деца и ученици от ромски произход към местната общност чрез 

приобщаването им към националната култура. 
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ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОГРАМАТА ВЪРХУ ДВУСТРАННОТО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 

В рамките на Програмата са реализирани седем проекта със партньорства, като най – 

съществен можем да отличим проектът по фонд за двустранни взаимоотношения, по който 

е организирана голяма изложба, посветена на тракийското изкуство и култура в Берген, 

кралство Норвегия. 

Обобщени данни за реализираните партнъорства са представени в следваща табалица.  

МЯРКА БЪЛГАРСКА 

СТРАНА 

ПАРТНЪОРИ ОТ СТРАНИТЕ-ДОНОРИ 

МЯРКА 1 

  

СТОЛИЧНА 

ОБЩИНА  

НОРВЕЖКИ ИНСТИТУТ  ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ 

НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО - 

НОРВЕГИЯ 

ОБЛАСТНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СОФИЯ ОБЛАСТ 

POLAR PERMACULTURE SOLUTIONS AS - 

КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ 

МЯРКА 2 ИКОНОМИЧЕСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ВАРНА 

"ОПЛАНД" - НОРВЕГИЯ 

СТОЛИЧНА 

ОБЩИНА 

НОРВЕЖКИ ИНСТИТУТ  ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ 

НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО - 

НОРВЕГИЯ 

МЯРКА 3 Н/П Н/П 

МЯРКА МГС САВА ЦОНЕВ 

ЦОНЕВ 

ВЕС РЕЙ -  КОМПОЗИТОР, ПАРТНЬОР ОТ 

НОРВЕГИЯ 



 

Програма БГ08 

 “Културно наследство и съвременни изкуства” 

 

 

 150  
 
 

 

 

    

СДРУЖЕНИЕ С 

НЕСТОПАНСКА 

ЦЕЛ В 

ОБЩЕСТВЕНА 

ПОЛЗА "ТЕМП-

АРТ" 

LARVIK BARNEOG UNGDOMSTEATER, 

LARVIK, NORWAY 

  

ФОНД ЗА 

ДВУСТРАННИ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: 

ИЗЛОЖБА, 

ПОСВЕТЕНА НА 

ТРАКИЙСКОТО 

ИЗКУСТВО И 

КУЛТУРА В БЕРГЕН, 

КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ 

 

МИНИСТЕРСТВО 

НА КУЛТУРАТА, 

НАЦИОНАЛЕН 

ИСТОРИЧЕСКИ 

МУЗЕЙ, 

СЪВМЕСТНО С 

ОЩЕ 12 ДРУГИ 

МУЗЕЯ ОТ 

БЪЛГАРИЯ 

НОРВЕЖКИЯ ИНСТИТУТ ЗА КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО, СЪВМЕСТНО С ГРАДСКИЯ 

МУЗЕЙ НА БЕРГЕН 

 

Като цяло делът на проектите с реализирани партньорства е нисък, но качеството на 

реализираните партньорства е високо.  
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25 % от одобрените проекти по Програма БГ08 “Културно наследство и съвременни 

изкуства имат включени партньори от страните донори. 75% от проектите, нямат 

сключени споразумения за партньорства, но голяма част от изпълнените проекти са 

включили в дейностите си посещения на страните донори за засилване на двустранното 

сътрудничество. Като цяло в голяма част от проектите без сключени споразумения за 

партньорство със страните донори, в действителност са реализирани действия по 

сътрудничество и обмяна на опит с представители на страните-донори.  

Най-съществените резултати от реализираните проекти в партнъорство с организации от 

страните-донори са свързани с обмяна на опит и дорби практики в областта на 

консервацията и реставрацията на сгради от културно-историческото наследство, 

дококументирането, съхранението и популяризирането на културно-историческото 

наследство, както и обмяна на опит и генериране на творчески идеи в областта на 

Одобрени проекти 
без сключено 

партньорсво от 
страните донови

75%

Одобрени проекти с 
парньорство от 

страните донори
25%

Одобрени проекти без сключено партньорсво от страните донови

Одобрени проекти с парньорство от страните донори
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съвременното изкуство. За  реализираните партнъорства е характерно установяването на 

ефективно дългосрочно сътрудничество и принос по отношение на укрепване и развитие 

на междукултурния диалог. За проектите, при които е налице партнъорство, са създадени 

условия за успешно промотиране на многообразието в областта на културата на 

европейско ниво и след приключването на проекта.  

Преобладаващата част от създадените партнъорства се характеризират с устойчивост и 

потенциал за развитие и надграждане на поставените основи на сътрудничеството. 

Резултатите от проведеното анкетно проучване показват, че кандидатите и 

бенефициентите по програмата смятат осигурените възможности за сътрудничество в 

рамките на Програмата като добри и планират в бъдеще да се възползват от тях, защото 

оценяват, че биха постигнали по-добри резултати и въздействие при активно двустранно 

сътрудничество със страните донори. 

 

 

За обобщаване на информацията от извършената оценка е извършен анализ на силните и 

слабите страни, възможностите и заплахите при реализирането на двустранно 

сътрудничество. 

SWOT Анализ – Двустранно сътрудничество 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

В голяма част от проектите без сключени 

споразумения за партньорство със 

страните донори, в действителност са 

реализирани действия по сътрудничество 

Нисък дял на реализираните проекти със 

сключени споразумения за партньорство 

с организации от страните-донори 
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и обмяна на опит с представители на 

страните-донори. 

Висока степен на ефективност на 

осъществените партньорства – 

повишаване на капацитета на 

бенефициентите за реализиране на 

съвместни дейности 

Недостатъчен интерес от страна на 

кандидатите за реализирането на 

партньорства 

Устойчивост на реализираните 

партньорства – според проведеното 

проучване сред българските партнъори 

сътрудничеството продължава и след 

приключване на проекта 

Трудности при намирането на 

подходящи партньори поради езиковата 

бариера и липсата на опит и подходяща 

мрежа от контакти 

Висока оценка от страна на 

бенефициентите относно възможностите 

за сътрудничество - 85 % от 

бенефициентите по Програмата, 

осъществили сътрудничество със 

страните-донори, оценяват създадените 

партньорства много високо и планират 

бъдещи съвместни проекти 

Невъзможност за осъществяване на 

партньорство със страните-донори 

поради кратките срокове за подготовка 

на проектните предложения 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

Подобряване на отношенията между 

България и страните донори, засилване 

на междукултурния диалог и обмяната на 

опит /Участниците в проведените 

Липса на подкрепа за справяне с 

идентифицираните бариери – езикови, 

мрежи от контакти и др. 
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проучвания и фокус-групи оценяват 

осигурените възможности за 

сътрудничество със страните донори в 

рамките на Програмата положително и 

имат голям интерес от осъществяване на 

сътрудничество в бъдеще. По-голямата 

част от участницитие в проведените 

планират  при подготовката на бъдещи 

проекти да се възползват в по-голяма 

степен от възможностите за формиране 

на партньорства/. 

Засилване на сътрудничеството чрез 

оказване на целенасочена подкрепа за 

намиране на партньори от страните 

донори от страна на Програмния 

оператор – чрез организиране на 

специализирани форуми, създаване на 

бази данни с потенциални партнъори, 

съдействие от ПО при осъществяването 

на първоначален контакт и др. 

Липса на достатъчен интерес от 

страните-донори 

 

Най-съществените резултати от реализираните проекти в партнъорство с организации от 

страните-донори са свързани с обмяна на опит и добри практики в областта на 

консервацията и реставрацията на сгради от културно-историческото наследство, 

документирането, съхранението и популяризирането на културно-историческото 

наследство, както и обмяна на опит и генериране на творчески идеи в областта на 
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съвременното изкуство. За  реализираните партнъорства е характерно установяването на 

ефективно сътрудничество и принос по отношение на укрепване и развитие на 

междукултурния диалог. За проектите, при които е налице партнъорство, са създадени 

условия за успешно промотиране на многообразието в областта на културата на 

европейско ниво и след приключването на проекта. Преобладаващата част от създадените 

партнъорства се характеризират с устойчивост и потенциал за развитие и надграждане на 

поставените основи на сътрудничеството. Резултатите от проведеното анкетно проучване 

показват, че кандидатите и бенефициентите по програмата смятат осигурените 

възможности за сътрудничество в рамките на Програмата като добри и планират в бъдеще 

да се възползват от тях, защото оценяват, че биха постигнали по-добри резултати и 

въздействие при активно двустранно сътрудничество със страните донори. 

 

 

16%

22%

43%

12%
7%

Оценка - възможностите за двустранно 
сътрудничество със страните донори.

Много високо

Високо

Задоволително

Ниско

Много ниско
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ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА 

ПРОГРАМА BG08 “КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И 

СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА“ И ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА 

ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ПРОГРАМАТА 
 

Оценката от ефективността на управлението на Програма БГ 08 „Културно наследство и 

съвременни изкуства“ има за цел да анализира силните и слабите страни при управлението 

на Програмата, да идентифицира добри практики при прилагането на Програмата и да 

отправи аргументирани препоръки за усъвършенстване на системите за управление и 

контрол. Оценката е извършена както въз основа на документален анализ, така и чрез 

проучване на мнението на участниците в процеса на управление и бенефициентите 

относно качеството на управлението. Оценъчните въпроси, използвани за извършване на 

оценката са както следва: 

ОВ 1: Ефективно и ефикасно ли е управлението на Програма БГ08 „Културно 

наследство и съвременни изкуства?  

ОВ 2: Какви са основните трудности и проблеми, които бенефициентите срещат при 

изпълнението на проектите по Програмата? 

ОВ 3: До каква степен приложените интервенции са съобразени с капацитета на 

отделните целеви групи/допустими кандидати за усвояване на публични средства 

чрез проектно финансиране? 

ОВ 4: Какви са основните изводи от гледна точка на: дизайна на интервенциите, 

подбора на проектните предложения, договарянето, наблюдението и отчитането,, 

финансовия контрол и извършването на плащания, системите за превенция, 

регистриране и докладване на нередности, процедурите по наблюдение, оценка и 

докладване на изпълнението на програмата, мерките за информация и комуникация, 
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мерките за развитие на капацитета на бенефициентите и Програмния оператор и 

др.? 

ОВ 4: Какво трябва да се  промени и какво трябва да се запази през новия програмен 

период, за да се постигне по-голяма ефикасност и ефективност при планиране, 

изпълнение и управление на интервенциите? 

ОВ 5: Кои са примерите за добри практики в управлението и изпълнението на 

Програма БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуства" през програмен 

период 2009-2017 г.? 

ОВ 6: Какви конкретни препоръки могат да бъдат отправени за подобряване 

управлението и изпълнението на Програма БГ08 "Културно наследство и 

съвременни изкуства"? 

 

По отношение на цялостното управлението на Програмата, на всички нейни етапи, 

извършената оценка показва, че е постигната висока степен на ефективност и ефикасност, 

като са идентифицирани области, в които би могло да бъде постигнато подобрение. 

На етап програмиране и дизайн е установено постигнато съответствие между целите на 

Финансовия механизъм на ЕИП за периода 2009-2014 г. и Програма БГ08 „Културно 

наследство и съвременни изкуства. Качеството на разработените насоки за и формуляри 

за кандидатстване е високо, а мерките, по които са обявени процедури за подбор на 

проекти, адресират правилно нуждите на широк кръг заинтересовани страни, което се 

доказва от големия брой кандидати по всички мерки от Програмата. Високото качество 

на разработените насоки и формуляри за кандидатстване, идентифицирано като 

добра практика, следва да се запази и през бъдещото прилагане на Програмата. 

В хода на оценката бе направено анкетно проучване сред бенефициентите относно 

процеса на управление на програмата на национално ниво на етап подготовка, изпълнение 
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и отчитане на проектите, от гледна точка на достъпа до информация, прозрачността и 

яснотата на правилата и процедурите за кандидатстване, изпълнение и отчитане на 

проектите, сроковете за одобрение на проектите и верифициране на разходите и др. 

Резултатите от извършената оценка показват удовлетвореност от страна на 

бенефициентите относно управлението на Програмата и дават възможност да бъдат 

изведени препоръки относно оптимизирането на процесите. 

 

 

На въпросите, свързани с оценка качеството на насоките и формулярите за 

кандидатстване, по отношение на яснота и изчерпателност на информацията, съдържание 

и др, кандидатите по процедурите са дали положително оценка за изпълнението на 

функциите от Програмния оператор. 63% от анкетираните са определили качеството на 

12%

63%

25%

Оценка - качеството на насоките и 
формулярите за кандидастване

Много високо Високо Задоволително Ниско Много ниско
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насоките и формулярите за кандидатстване високо, а 25% от анкетираните смятат, че 

качеството е на задоволително ниво. Нито един от анкетираните не е дал негативно мнение 

по отношение качеството на насоките и формулярите за кандидатстване. Това е 

доказателство, че управлението на етап подготовка на документите за кандидатстване е 

постигнало високо ниво и добрите практиките следва да бъдат запазени и надградени. 

Основните области, в които може да се търсят възможности за подобряване на 

целеполагането, са свързани с извършването на по-задълбочени проучване на нуждите и 

потребностите на целевите групи и оценка на интереса на целевите групи към 

дефинираните области на интервенции /подробна информация и анализ в тази връзка е 

представен в раздел „Оценка на целесъобразността на Програмата/ 

По отношение на предварително заложените индикатори за продукт и резултат 

програмирането и дизайна на Програмата също демонстрират високо качество – 

индикаторите в голяма степен отразяват желаното въздействие и очаквани резултати и 

осигуряват добра основа за постигане на ефективност и ефикасност на изпълнението. 

Основните слабости в тази насока са свързани с недостатъчно прецизното формулиране 

на част от индикаторите и отнасянето им към съответните мерки по Програмата /подробно 

разяснени в раздел „Анализ и оценка на ефективността и ефикасността на изпълнението 

на Програмата/ 

Анализът на процеса на оценка и подбор на проектни предложения показва 

прилагането на обективни и прозрачни процедури за подбор. Критериите за 

допустимост гарантират, че одобрените проекти отговарят на всички изисквания за 

допустимост на Програмата, а критериите за подбор са обективни и обхващат най-важните 

аспекти от очакваното въздействие, като те могат да бъдат доусъвършенствани чрез 

включване на приоритети въз основа на обхвата и степента на удовлетворяване на 

нуждите на целевите групи, оценка на прилагането на хоризонталните принципи и 

приоритизиране съобразно основните приоритети в политиките в областта на културата и 

съвременните изкуства на национално и европейско ниво. В тази насока би могла да се 
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извърши предварителна оценка и проучване, дали е целесъобразно да се извърши 

приоритизиране на проектите въз основа на райони на планиране и териториален обхват 

на предвидените дейности по проектите.   

Системата за управление и контрол предвижда използването на външна експертиза 

при оценката на проектните предложения, като основните изисквания към външнит 

експерти е да притежават опит в оценяването на проекти и да познават законодателството 

в областта на културата. Като добра практика по отношение на процеса на оценка на 

проектните предложения, можем да отбележим и предвидената процедура при 

разлика между оценките за качество, дадени от двамата оценители с повече от 30%, 

да бъде извършена цялостна, независима оценка на проекта от трети външен 

оценител. Тези добри практики следва да продължат и през следващия програмен 

период, като процедурите могат да се доразвият и усъвършенстват чрез включване в 

оценката на проектите експерти с квалификация и опит в различни области и допълваща 

се експертиза, имаща отношение към подадените проектните предложения /например 

външни експерти с опит и квалификация в областта на културния туризъм, иновациите, 

предприемачеството и оценката на предприемачески идеи, бизнес планирането и др./. С 

оглед съкращаване на сроковете за извършване на оценката, могат да се предвидят 

механизми, при които в оценката да бъдат включени по-голям брой външни оценители с 

подходяща експертиза, така че да се облекчи тяхната работа и натовареност, което ще 

позволи периодът за извършване на оценката да се съкрати. 

Системата за управление и контрол предвижда адекватни процедури за избягване на 

конфликт на интереси и адекватни процедури за администриране на нередности. 

Тази добра практика следва да бъде продължена и през следващия програмен период, 

като се надгради чрез провеждане на подходящи обучения за бенефициентите относно 

процедурите за администриране на нередности. 

Извършеното проучване сред заинтересованите страни потвърждава цялостната висока 

оценка на качеството на процеса на подбор на проектни предложения. 
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На въпрос относно процеса на подбор на проектни предложения /по отношение на 

обективност на критериите за подбор, прозрачност на процеса, продължителност, 

спазване на срокове и др., осигурен достъп до финансиране за различни типове 

бенефициенти/, анкетираните смятат че той е преминал на едно сравнително добро ниво, 

като 38% смятат че процесът е преминал на високо ниво, а основния процент от тях 50% 

дават мнение, че качеството на процеса на подбор е било задоволително. В рамките на 

проведените фокус-групи и казусни изследвания се установи, че основните негативни 

аспекти относно процеса на подбор на проектни предложение са свързани с дългия период 

от подаването на проектното предложение до обявяване на резултатите от извършената 

оценка, което е оказало негативно отражение върху последващото изпълнение на 

одобрените проекти. 

Основните направления, в които следва да се търси оптимизиране в процеса на 

подбор, са свързани със съкращаването сроковете за оценка и одобрение на проектите, 

12%

38%

50%

Оценка - процес на подбор на проектни 
предложения

Много високо

Високо

Задоволително

Ниско
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привличане на подходяща външна експертизира при използването на 

интердисциплинарен подход и доусъвършенстване критериите за подбор, чрез включване 

на фокусирани и целенасочни критерии във връзка с очакваното въздействие от 

Програмата в унисон с политиките в областта на културата и развитието на творческите 

индустрии на национално и европейско ниво. 

Предвидените процедури за управление и контрол на етап изпълнение и отчитане на 

проектите са адекватни и осигуряват в значителна степен спазването на принципа за 

„одитната следа“ и постигането на очакваното въздействие. Като добра практика в 

посока намаляване на административната тежест можем да изведем, възможността 

бенефициентите по договорите да извършват „несъществени“ промени в договорите /при 

промяна на плана за изпълнение на дейностите, екипите за управление, прехвърляне на 

средства между бюджетните пера до 15 % от одобрения размер на допустимите разходи/, 

за което се прилага съгласувателен режим с Програмния оператор и не се налага 

сключване на допълнително споразумение. Добра практика в процеса на изпълнение е 

организирането на обучения, работни срещи и семинари с бенефициентите по 

проектите, с оглед разясняване на изискванията за изпълнение и отчитане на 

резултатите. В рамките на проведените фокус-групи бенефициентите оценяват високо 

проведените обучения и смятат, че тяхната честота на провеждане следва да се увеличи. 

Високо е оценена и повишеното качество на комуникацията с Програмния оператор 

от гледна точка оказване на съдействие, разясняване на казуси и въпроси относно 

изпълнението и др. Добра практика относно управлението на Програмата е 

постигнатото въздействие по отношение на ромското включване, като избраните 

механизми за насърчаване на ромското включване са работещи и ефективни. По 

отношение на двустранното сътрудничество ефективността на управлението на 

Програмата би могло да се засили като се предприемат подходящи мерки за оказване на 

подкрепа на бенефициентите за осъществяване на първоначален контакт с партнъори от 

страните-донори и реализиране на ефективно сътрудничество. Възможните подходи в 

тази насока е организирането на подходящи форуми, посветени на двустранното 
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сътрудничество, създаване на специализирана база-данни с партньори от България и 

страните-донори, имащи интерес да осъществят съвместни инициативи по Програмата. 

Положително се оценява и натрупеният опит, а оттам и повишеният 

административен капацитет на експертите, ангажирани с процеса на управление от 

страна на Програмния оператор, на етап изпълнение и отчитане на проектите. 

Въпреки съществуващите трудности в началния етап на изпълнението на Програмата, 

свързани с честа промяна на изискванията и условията за изпълнение, в края на 

програмния период бенефициентът отбелзязват значителен напредък по отношение на 

изготвянето на ясни насоки и указания за изпълнение на проектите. Тези положителни 

оценки се установяват и в рамките на проведените фокус-групи и анкетни проучвания с 

бенефициентите по Програмата, като обобщени резултати от тях са представени на 

следващата фигура. 
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72%
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Оценка на процеса на управление на 
програмата на етап изпълнение и 

отчитане на проекти
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Проучването сред бенефициентите по Програмата показва висока удовлетвореност на 

бенефициентите и на етап изпълнение и отчитане на проектите. 63 % от анкетираните 

смятат, че процесът на управление на Програмата на етап изпълнение и отчитане на 

проектите, се е случил на високо ниво, а 12 % от анкетираните, смятат, че управлението 

на Програмата на етап изпълнение и отчитане на проектите е било много висок. 21% от 

анкетираните дават задоволителна оценка от процеса на управление. Нито един от 

анкетираните не дава отговор ниско или много ниско, което също е доказателство за 

постигнатото високо качество в управлението на Програмата на етап изпълнение и 

отчитане на проектите.  

Основните слабости на процеса, въз основа на извършения документален анализ и 

проучване сред бенефициентите, са свързани с осъществяването на предварителния 

контрол на обществените поръчки и налагането на финансови корекции във връзка с 

установено неспазване на Закона за обществените поръчки, както и големият брой 

документи с различен обхват, които бенефициентите следва да изготвят в процеса на 

изпълнение на Програмата – междинни и окончателни доклади за напредъка.  

Въведените и приложени процедури на етап мониторинг и оценка на риска при 

изпълнението на проектите също са с високо качество. Като добра практика можем да 

изведем мониторинга и оценката на риска във връзка с очакваното въздействие по 

отношение на ромското включване. Особено внимание заслужава проследяването на 

специфичните резултати по отношение на подобряване положението на ромите и 

социалното включване на представители на ромското население. По отношение на 

изпълнението на изискването 10 % от допустимите разходи по програмата да бъдат 

насочени към подобряване положението на ромите Програмния оператор е събрал 

достатъчно данни и извършил значителни проверки (като е изисквал допълнителни 

справки и доказателствени документи) за извършване на проверките за целите на 

мониторинга.  
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Основните недостатъци, констатирани в целия период на изпълнение на Програмата са 

свързани с липсата на достатъчно яснота относно съдържанието и изискванията към 

документите, изготвяни от бенефициентите за целите на мониторинга. Този недостатък е 

много по-съществен в първоначалния етап на прилагане на Програмата и много по-слабо 

изразен в края на програмния период, когато е създаден необходимия административен 

капацитет в ПО. Дурга слаба страна на системата за мониторинг и оценка, е свързана с 

големия брой документи с различен обхват (предвид конкретните цели на извършвания 

мониторинг), които бенефициентите е трябвало да подготвят в процеса на изпълнение на 

Програмата. В тази връзка от една страна следва да бъдат усъвършенствани образците на 

документи и указанията за изготвяне на доклади за целите на мониторинга от 

бенефициентите, а от друга страна следва се оптимизира процеса на проследяване 

изпълнението на индикаторите по Програмата, като се въведат подходящи форми, начини 

и указания за отчитане на индикаторите и напредъка по проектите. 

Въз основа на направения цялостен анализ и оценка може да се направи 

обоснованият извод, че Програмният оператор е въвел ефективни процедури по 

подготовка на изпълнението, наблюдение, оценка и докладване на изпълнението на 

програмата, както и е приложил всички необходими мерки и инструменти по 

отношение регистриране на получени сигнали, разглеждането им, констатирането 

на нередности и тяхната последваща регистрация по надлежния ред. От направения 

документален анализ се констатира, че в процеса на изпълнение през годините, 

вследствие на вътрешни анализи, промяна в нормативната база, основните 

документи по управление и наблюдение са претърпели корекции в посока 

усъвършенстване на процедурите. 

В същото време освен положителните страни на управлението на Програмата, в резултат 

от проведените теренни проучвания и интернет базирано проучване сред бенефициентите, 

са  идентифицирани следните трудности и слаби страни, като те варират в различните фази 
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на изпълнение. Срещнатите трудности са представени в обобщен вид, като са 

изключени частните случаи и са обхванатите трудностите с най-голямо въздействие: 

✓ Забавяне в процеса на оценка и подбор на проектните предложения, което води до 

рискове, свързани с изпълнението на проектите и постигане в срок на очакваните 

резултати и индикаторите за продукт, резултат и въздействие; 

✓ Трудности, порадени от недостатъчния административен капацитет на 

бенефициентите от една страна и честа промяна в указанията, насоките и 

ръководствата за изпълнение на проектите от страна на Програмния оператор 

/недостатъчен административен капацитет на ПО в началото на изпълнението на 

Програмата/. Тези трудности се проявяват основно в процеса на изпълнение на 

проектите и са свързани предимно с проблеми във възлагането на обществените 

поръчки, проблеми при отчитане и възстановяване на разходите, които водят до 

неверифициране на разходи, финансови корекции, а понякога и до нередности; 

✓ Забавяне в изпълнението на дейности по проектите в резултат от честа смяна на 

екипите за организация и управление, както и промяна в екипите за управление на 

Програмата. Тези промени създават затруднения, предизвикани от липсата на 

приемственост между екипите за управление на Програмата и на проектите, както 

и от поставянето на нови изисквания към бенефициентите в процеса на изпълнение, 

което увеличава административната тежест и води до забавяне на изпълнението. 

Идентифицираните трудности са по-съществени в началото на изпълнение на 

Програмата, но постепенно те се преодоляват и към края на изпълнение на 

Програмата се забелязва повишен административен капацитет както по отношение 

на Програмния оператор, така и по отношение на бенефициентите по Програмата. 

Положителните промени са в резултат на натрупания опит и повишените 

компетенции на всички участници в процеса на изпълнение на Програмата; 

✓ В тази връзка създаденият административен капацитет следва да се запази и 

надгради през следващия програмен период, така че идентифицираните трудности 

и рискове при забавянето на изпълнението да се предотвратят; 
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✓ Трудности при възлагането по Закона за обществените поръчки - основните 

срещани трудности от страна на бенефициентите във връзка с възлагането по ЗОП 

не се различават съществено по време на целия период на изпълнение на 

Програмата. Основна срещната трудност сред бенефициентите е подготовката и 

провеждането на обществени поръчки. Докато в началото на периода причините 

биха могли да са в липсата на капацитет на бенефициентите, то с напредване на 

изпълнението на Програмата причините могат да се търсят и в честите промени в 

Закона за обществените поръчки, както и в липсата на реални последствия и 

поемането на персонална отговорност от страна на екипите за организация и 

управление на проектите; 

✓ Трудности при възлагане и отчитане на работата от лица, наети по трудови и 

граждански договори поради промяна в указанията за начина на отчитане на 

възнагражденията и административната тежест, свързана с подготовката на 

отчетните документи; 

✓ Слабости в подготовката на исканията за възстановяване на средства, вкл. непълни 

или липсващи документи, доказващи извършването на конкретна дейност от 

одобреното проектно предложение;  

✓ Административна тежест при отчитане на проектите – голямият брой документи 

предоставяни на хартиен носител създава допълнителни трудности на 

бенефициентите при отчитането на проектите и основна тяхна препоръка е през 

новия програмен период да се премине към електронно подаване, управление и 

отчитане на проектите; 

✓ Невъзможност на бенефициентите, които в голямата си част са институции на 

бюджетна издръжка (общини, образователни и научни инстиитуции, културни 

институти) и неправителствени организации, да осигурят предварително 

финансиране за своевременно изпълнение на проектите и зависят от скоростта на 

верифициране на средствата. В тази връзка е препоръчително през новия 
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програмен период да бъде планиран инструмент за осигуряване на по-голямо 

предварително финансиране за изпълнение на проектите по Програмата; 

✓ Трудности със системата за мониторинг и отчитане на индикаторите – при 

отчитането на част от индикаторите и по-специално при индикаторите, свързани с 

отчитането на ромското включване, бенефициентите срещат трудности, свързани с 

недостатъчно ясни указания относно начина и документите, които са необходими 

за доказване постигането на индикаторите. 

Ако трябва да обобщим, документалният анализ и проведените интервюта сочат, че 

съществуват общи фактори, към изпълнението на всички процедури за подбор на проекти, 

които са извън контрола на Програмния оператор, но в същото време оказват сериозен 

негативен ефект върху изпълнението на програмата. Това са организационни промени в 

институциите, законодателни промени и политически промени (периодът на изпълнение 

съвпада с наблюдаваната политическа нестабилност в страната през 2014 -2017 г.), които 

като цяло забавят работата на администрациите и оказват влияние върху качеството на 

управление на Програмата. Въпреки това в хода на изпълнение на Програмата, на база 

периодични анализи от страна на ПО систематично са адресирани проблемите, свързани 

с подготовката, изпълнението и отчитането на проектите. Налице е повишен 

административен капацитет, както в ПО, така и при бенефициентите на програмата, което 

е предпоставка за успешно реализиране на следващата Програма. Идентифицирани са 

добри практики в резултат от изпълнението на Програма БГ08 „Културно наследство и 

съвременни изкуства“, които биха могли да се използват и доразвият през следващия 

програмен период. 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПРОГРАМА “КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА“ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ 

ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 

На етап програмиране и дизайн: 
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✓ Основните области, в които може да се подобри процеса на програмиране и дизайн 

е свързан с извършването на по-задълбочени проучване на нуждите и 

потребностите на целевите групи и оценка на интереса на целевите групи към 

дефинираните области на интервенции. Това ще допринесе за по-целенасочено 

разпределение на бюджета към области на интервенции, съответстващи в най-

голяма степен на нуждите и потребностите на целевите групи; 

✓ За подбряване на резултатите от изпълнението на Програмата се препоръчва на 

етап програмиране и дизайн да се извърши по-всеобхватно консултиране на 

Програмата с възможно най-широк кръг заинтересовани страни. Конкретна 

препоръка в тази връзка е в процеса на консултиране на Програмата да се включат 

възможно най-голям брой представители на туристическия бранш, вкл. 

представители на туроператори и туристически агенции, браншови организации в 

областта на туризма, с оглед планиране на адекватни и целенасочени мерки, които 

да имат принос за развитието на културния туризъм; 

✓ Основните направления, по които може да се работи за подобряване качеството 

програмиране, са свързани и с определянето на индикаторите за продукт и резултат 

и предприемането на подход за залагане на общи за цялата Програма индикатори 

и специфични индикатори по мерки, като се отчитат характеристиките и 

очакваното допълващо и надграждащо въздействие на всяка една мярка. При 

програмирането на индикаторите следва да бъде отчетена възможността един 

индикатор да бъде постигнат чрез изпълнението на повече от една мярка. С оглед 

включването на най-подходящи индикатори за въздействие е препоръчително да се 

извърши предварително проучване сред заинтересованите страни относно начина 

и най-важните аспекти, които следва да се проследяват от гледна точка постигането 

на пълно съответствие между очакваното въздействие от Програмата и 

механизмите за оценка на въздействието; 

✓ За по-прецизното определяне на стойностите на индикаторите за продукт и 

резултат се препоръчва да бъде извършено предварително пазарно проучване, 
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оценка и прогноза на разходите, с които би могла да се постигне една единица от 

заложения индикатор. Това ще допринесе за по-пълно съответстиве на 

разпределението на бюджета по Програмата с очакваните целеви резултати. 

На етап оценка и подбор на проектните предложения: 

✓ Основните направления, в които следва да се търси оптимизиране в процеса на 

подбор, са свързани със съкращаването сроковете за оценка и одобрение на 

проектите и доразвиване на системата от критерии за подбор; 

✓ Съкращаването на сроковете за оценка и подбор може да бъде постигнато чрез 

привличане на подходяща външна експертиза при прилагането на 

интердисциплинарен подход; 

✓ Доусъвършенстването на критериите за подбор може да бъде постигнато чрез 

включване на фокусирани и целенасочени критерии за оценка във връзка с 

очакваното въздействие от Програмата в съответствие с политиките в областта на 

културата и развитието на творческите индустрии на национално и европейско 

ниво. За формулирането на критериите е препоръчително да бъде проведено 

предварително проучване и консултиране с възможно най-широк кръг 

заинтересовани страни; 

На етап изпълнение и мониторинг на Програмата: 

✓ Съобразяване на сроковете за изпълнение на проектите със спецификата на 

различните интервенции и необходимостта от технологично време за подготовка 

на проектите, намиране  и осъществяване на контакт с партньорски организации, 

вкл. от страните донори; 

✓ По-често организиране на срещи между Програмния оператор и бенефициентите с 

оглед запазване високата ефективност на комуникацията , наблюдавана в края на 

програмния период; 

✓ Оптимизиране процеса на изпълнение на проектите чрез намаляване на 

административната тежест и преминаване към електронно отчитне на проектите; 
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✓ Изготвяне на ясни правила и указания за изпълнение на проектите във възможно 

най-ранен етап от изпълнението на Програмата; 

✓ Периодично организиране на разяснителни кампании и срещи с бенефициентите, с 

оглед събиране на навременна информация за срещнатите трудности и 

своевременно актуализиране и осъвърщенстване на указанията на ПО; 

✓ Запазване и надргаждане на създадения административен капацитет на ПО и 

бенефициентите чрез организиране на посещения за обмяна на опит, 

специализирани обучения, семинари и др., имащи за цел непрекъснатото 

повишаване на административния капацитет. Повишаването   на   

административния   капацитет   на   ПО е от решаващо значение за подобряване на 

изпълнението и постигане на очакваното въздействие от прилагането на Програма 

БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. Препоръчваме да се 

провеждат регулярни обучения в страната и страните донори, семинари, и 

инициативи за обмяна на опит. 

✓ Като изключително полезни, в дълбочинните интервюта се посочват обмяната на 

опит с други страни- донори и ползването на техния опит и добри практики;. 

✓ Намаляване на административната тежест за целевите групи на етап 

кандидатстване и изпълнение на проектите– това включва както опростяването на 

процедурите и формулярите за кандидатстване, включително чрез нормативната 

уредба, електронизиране на процесите и повишаване на разбираемостта им чрез 

разяснения, включително на терминологията в насоките за кандидатстване и 

формулярите, организиране на информационните дни, както и рубриките за 

въпроси и отговори, така и елиминиране на практиката да се изискват документи, 

които биха могли да бъдат проверени или набавени по служебен път (напр. от 

Агенция по вписванията, НСИ, НОИ, НАП и др.); 

✓ Намаляване на административна тежест при подготовката на искания за плащания 

и доклади за напредъка – намаляване броя на предоставените документи, прилагане 

на принципа на „опростените разходи“ и „единните ставки“ при разходването на 
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средства, опростяване на процедурите за отчитане на възнаграждения на експерти, 

наети на трудов или граждански договор по проектите, при запазване високото 

качество на системата за мониторинг и оценка; 

✓ Фокусиране в по-голяма степен върху качеството на постигнатите резулатите чрез 

подобряване на системата за мониторинг и извършване на външен мониторинг и 

междинна оценка на изпълнението на Програмата, с оглед своевременно 

оптимизиране на процедурите. Мониторинговите индикатори (за продукт и 

резултат) при програмирането и дизайна на Програмата са сравнително правилно 

определени, въпреки че фактическите резултати от изпълнението на проектите в 

голяма степен имат качествено измерение. В тази връзка се препоръчва успередно 

с проследяването на количествените резултати от проектите да се засили 

мониторинга на качествените резултати; 

✓ Осигуряване на механизми на по-голямо предварително финансиране на проектите 

чрез предоставяне на необходимите за целта обезпечения; 

✓ С оглед постигане на устойчивост следва да бъдат предвидени подходящи 

възможности и изисквания за финансиране на проектите след приключването на 

проекта, както и да се заложат ясни и конкретни критерии относно спазването на 

принципа за устойчивост; 

✓ Препоръчително е през следващия програмен период да се засили обмяната на опит  

и знания и сътрдуничеството със страните-донори; 

✓ Като основна препоръка към следващия програмен период е да се използват в по-

голяма степен и по-ефективно възможностите за осъществяване на двустранно 

сътрдуничество – да бъде оказана целенасочена подкрепа на бенефициентите за 

осъществяване на първоначален контакт с партнъори от страните-донори и 

реализиране на ефективно сътрудничество. Възможните подходи в тази насока са 

чрез организирането на подходящи форуми, посветени на двустранното 

сътрудничество, създаване на специализирана база-данни с партнъори от Бълагрия 

и страните-донори, имащи интерес да осъществят съвместни инициативи по 
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Програмата и непрекъснато съдействие от страна на ангажираните институции, 

вкл. Програмния оператор за реализиране на проекти в сътрудничество със 

страните-донори; 

✓ Наблюдението на добри практики следва да бъде част от мониторинга на 

изпълнение на програмата, като се разпишат конкретни процедури, по които да се 

следят добри практики и се приложат механизми за възможно най-широко 

популяризиране на добрите практи чрез по-голямо медийно отразяване. 

Използвани източници на информация: 
1. Регламент за изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009-2014;  

2. Меморандум за разбирателство относно изпълнение на Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2009-2014, сключен между Исландия. 

Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Република България; 

3. Програмно споразумение за изпълнение на Програма БГ08 „Културно наследство 

и съвременни изкуства“ 2009-2014 с Офис на финансовия механизъм; 

4. Програмно споразумение за изпълнение на Програма БГ08 „Културно наследство 

и съвременни изкуства14 2009-2014 с Национално координационно звено; 

5. Наръчник на Програмните оператори; 

6. Наръчник за укрепване ма двустранните взаимоотношения; 

7. Наръчник за комуникация и публичност; 

8. Наръчник за разработка на комуникационен план; 

9. Системи за управление и контрол на Програмата; 

10. Насоки за кандидатсване по съответните мерки; 

11. Стратегически доклад за изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП и 

Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 в България, Януари-Декември 2016; 

12. Годишни справки и доклади за изпълнението на Програма БГ08 и Финансовия 

механизъм на ЕИП; 
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13. Стратегия „Европа 2020“ на ЕК; 

14. Национална програма за развитие: България 2020; 

15. Национална програма за реформи на Република България в изпълнение на 

стратегията „Европа 2020“. Актуализация 2017 г.; 

16. Проект на Национална стратегия за културата; 

17. Стратегии и политики за развитието на сектор „Култура“ в периода 2011-2020 

година; 

18. Стратегия за включване на Ромското население в Програмата; 

19. Гражданска оценка на изпълнението на Националната стратегия за интегриране на 

ромите 2012-2014 г.  

20. Рамкова програма за интегриране на ромите в Българското общество (2010-2020) 

21. Национална конвергентна програма и нейните актуализации в периода 2009-2017 

г.; 

22. Стратегически, вкл. секторни документи за развитие на общините-бенефициенти 

по Програмата – общински планове за развитие, планове и стратегии за развитие 

на туризма, културата и др. 

23. Данни, анализи и публикации на Национален статистически институт и Евростат; 

24. Данни и информация на Европейската комисия; 

25. Данни и информация, предоставена от ПО на Програма БГ08; 

26. Данни и информация от интернет страниците на Финансовия механизъм, страницта 

на програмата, Министерство на културата и др.;  

27. Информация, събрана от проведени теренни проучвания, интервюта и анкети с 

представители на заинтересованите страни. 

28. Нормативни актове и документи на национално и европейско законодателство в 

сферата на културата: 

29. Закон за културното наследство; 

30. Закон за закрила и развитие на културата; 

31. Закон за обществените библиотеки; 
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32. Закон за народните читалища; 

33. Закон за меценатството; 

34. Закон за творческите фондове; 

35. Закон за авторското право и сродните му права; 

36. Закон за НДФ " 13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ"; 

37. Закон за филмовата индустрия; 

38. Закон за радиото и телевизията; 

39. Закон за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други 

произведения; 

40. Закон за административното регулиране на производството и търговията с оптични 

дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и 

сродните му права; 

41. Разяснения относно разпоредбите на чл. 179 от Закона за изменение и допълнение 

на Закона за културното наследство, регламентиращ създаването, 

разпространението и използването на изображения на културни ценности; 

42. Стратегически и нормативни документи на национално, европейско ниво и 

наднационално ниво, имащи отношение към приоритети,  целите и изпълнението 

на програмата: 

43. "Европа 2020" - Водещи инициатива за интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж чрез „Европейска платформа срещу бедността и социалното изключване“; 

44. Инициатива "Десетилетие на ромското включване: 2005-2015"; 

45. Декларация за правата на лица, принадлежащи към национални или етнически, 

религиозни и езикови малцинства; 

46. Европейска платформа за включване на ромското население, и 10 общи подходи на 

политиката на приобщаването на ромите, приети на 8 юни 2009 от Съвета на ЕС; 

47. Рамкова програма за равнопоставена интеграция на ромите в българското 

общество;  

48. Световна програма на ЮНЕСКО и “Образование за всички'’ на ООН; 
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49. Европейска конвенция за културата /1991 г. /; 

50. Европейска програма за култура /ноември 2007 г./; 

51. Заключения на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-

членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно работния план за културата за 

периода 2011-2014 г., 2010 / С 325 / 01; 

52. Европейска конвенция за защита на археологическото наследства/1991 г./; 

53. Конвенция за защита на архитектурното наследство на Европа ( ДВ, 42 от 

28.05.1991 година); 

54. Европейска конвенция за трансгранична телевизия /1993/; 

55. Европейска конвенция за ландшафта (ДВ, 22 от 15.03.2005 г.); 

56. Лисабонска стратегия: 

57. Конвенция на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство; 

58. Конвенция на ЮНЕСКО за опазване на световното културно и при родно 

наследство;  

59. Конвенция на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на 

културно изразяване, ратифицирана със Закон, приет от 40-то НС па 22.11.2006 г. 

(обн. ДВ, бр. 97 от 2006 г. в сила за РБ от 18 март 2007 г.); 

60. Конвенция на ЮНЕСКО за защита на културните ценности в случай на въоръжен 

конфликт; 

61. Конвенция на ЮНЕСКО за мерките, насочени към забрана и предотвратяване на 

незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни 

ценности; 

62. Конвенция на ЮНЕСКО за зашита на подводното наследство; 

63. Конвенция наЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство; 

64. Конвенция на ЮНЕСКО относно международния обмен на печатни издания; 

65. Конвенция на ЮНЕСКО за обмен на официални издания и правителствени 

документи между държавите за защита на културните ценности в случай на 

въоръжен конфликт. 
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66. Други национални и европейски стратегически, планови и програмни документи, 

имащи отношение към развитието на културата и съвременните изкуства, цитирани 

под линия. 

 

 


