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НАЦИОНАЛЕН ФОНД КУЛТУРА

Национален фонд “Култура” е създаден със Закона за закрила и развитие на
културата и започва да функционира от месец ноември 2000 година. Основната му цел
е да подпомага развитието на културата, като набира, управлява и разходва средства,
предназначени за провеждане на националната политика в областта на културата,
заложена в Програмите на правителството на РБ за съответния период и в Закона за
закрила и развитие на културата. Приоритетите в дейността на НФ “Култура” са
съобразени и с критериите от глава “Култура и аудио-визия” от Договора за
присъединяването на България към Европейската общност.
Ръководният орган на Национален фонд "Култура" е Управителен съвет, чийто
председател е Министърът на културата. Членове на УС са изтъкнати дейци на
културата, представители на творчески съюзи и по един представител на общините, на
Министерството на културата и Министерството на финансите.
Средствата по фонда се набират от субсидия, определена в Закона за държавния
бюджет на Република България за съответната бюджетна година и други източници на
финансиране, упоменати в Чл. 31 от Закона за закрила и развитие на културата.
Основно средствата се предоставят за творчески проекти, насочени към развиване на
културния сектор. Финансирането
на творчески проекти се осъществява след
обявяване на конкурси по предварително изготвена и одобрена от Управителния съвет
програма.
В началото на всяка година Управителният съвет на НФ “Култура” формулира
приоритетните области, за които да бъде предоставена финансова подкрепа. Основни
принципи в работата на НФ “Култура” са прозрачността и конкурсното начало. В
конкурси имат право на участие с равни права отделни творци, частни, общински и
държавни културни организации.
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NATIONAL CULTURE FUND

The National Culture Fund was established by the virtue of Culture Protection and
Development Act and its activity started in November 2000. Its main objective is to support
the development of culture by raising, managing and spending funds for the purpose of
pursuing the national policy in the field of culture as set forth in the Program of the
Government of the Republic of Bulgaria for the respective period and in the Culture
Protection and Development Act. The priorities in NCF activity are also in compliance with
the criteria set forth in Chapter “Culture & Audio-visual Policy” of the EU Accession Treaty
of Bulgaria.
The managing body of the National Culture Fund is a Managing Board chaired by the
Minister of Culture. The members of the Managing Board are some renowned cultural
figures, representatives of artistic unions and one representative of Municipalities, Ministry of
Culture and Ministry of Finance.
Financial resources for the fund are raised by a subsidy as set forth in the State Budget of the
Republic of Bulgaria Act for the respective budget year and other sources of funding as set
forth in article 31 of the Culture Protection and Development Act. Funds are predominantly
granted for artistic projects aiming at development of cultural sector. The artistic projects are
funded after announcement of competitions under a program prepared and approved in
advance by the Managing Board.
At the beginning of each year the Managing Board of the National Culture Fund outlines the
directions of priority for which financial support is to be granted. The underlying principles of
NC Fund’s work are transparency and competition. Individual artists, private, municipal and
state cultural organizations are equally eligible to participate in competitions.
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ПРИХОДИ – 2006 ГОДИНА
Финансирания
Министерството на културата - 481 201 лева

Приходи
Бояна филм – 26 223,51 лева
“Реставрация” ЕАД - 12 236,27 лева
Аудиовидео Орфей – 10 041,29 лева
Приходи - § 25 от ЗАПСД – 17 031,27 лева
Други приходи - 67,2 лева
Лихви - 2,92 лева
Възстановени суми по проекти – 3 700,03 лева
ОБЩО ПРИХОДИ – 69 302,49 ЛЕВА

РАЗХОДИ – 2006 ГОДИНА
I. Административен бюджет
Заплати - 1 967,32 лева
Други възнаграждения – 24 978,54 лева
Социални осигуровки - 8 050,16 лева
Външни услуги – 40 136,86 лева
Разходи за материали – 2 163,82 лева
Разходи за командировки – 3 947,76 лева
Общо разходи (административен бюджет) - 81 244,46 лева
ІІ. Проекти
- 40-ти конкурс - 71 853.84 лева
- 41-ви конкурс - 69 200 лева
- 42-ри конкурс - 45 000 лева
- 43-ти конкурс - 22 500 лева
- 44-ти конкурс - 24 200 лева
- 45-ти конкурс - 34 581,70 лева
- 46-ти конкурс - 26 000 лева
Участие в тристранен проект - 30 000 лева
Общо разходи по проекти и целеви - 323 335,54 лева
III. Награди – 24 май - 133 500 лева

ОБЩО РАЗХОДИ – 538 080,00 ЛЕВА
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INCOME FOR THE YEAR 2006
Funding
By the Ministry of Culture – BGN 481 201

Revenue
Boyana film studios: BGN 26 223,51
“Restoration” EAD: BGN 12 236,27
Audiovideo Orpheus: BGN 10 041,29
Revenue - § 25 of Copyright and Neighboring Rights Act: BGN 17 031,27
Other revenue: BGN 67,2
Interests: BGN 2,92
Amounts repaid by projects: BGN 3 700,03
TOTAL REVENUE: BGN 69 302,49

EXPENSES FOR THE YEAR 2006
I. Administrative Budget
Wages: BGN 1 967,32
Other remuneration: BGN 24 978,54
Social Security Contributions: BGN 8 050,16
External services: BGN 40 136,86
Costs for materials: BGN 2 163,82
Business trips:BGN 3 947,76
Total expenses (Administrative budget): BGN 81 244,46
II. Projects
Competitions
- 40th competition - BGN 71853.84
- 41st competition - BGN 69 200
- 42nd competition - BGN 45 000
- 43rd competition - BGN 22 500
- 44th competition - BGN 24 200
- 45th competition - BGN 34 581,70
- 46th competition - BGN 26 000
Taking part in tripartite project: BGN 30 000
Total expenses on projects and target costs: BGN 323 335,54
III. Awards – 24th May: BGN 133 500

TOTAL EXPENSES: BGN 538 080,00
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НАЦИОНАЛЕН ФОНД “КУЛТУРА” ПРЕЗ 2006
Профил, цели, политики, програми, инструменти
Национален Фонд “Култура” продължи и през 2006 година да се утвърждава като найголямата институция, финансираща българската култура. Фонда се стреми да оказва в
дългосрочен план позитивно влияние върху формирането и изпълнението на
културната политика, чрез прилагане на ясна грантова политика за финансиране на
творчески проекти и добре обосновани стратегически дейности.
Основните цели и съответстващите им политики и програми на работа на НФК са
следните:

Цел 1: Устойчиво развитие на съвременното изкуство чрез
създаване и разпространение на различни негови форми и
прояви, и чрез подпомагане и представяне на българските
творци.
Политика 1: Да се насърчава многообразието на културни продукти,
както и участието в културния живот в България и да се
популяризира българското изкуство в чужбина
За постигане на тази цел Фондът осъществи следните програми
Програма за културни контакти – „Мобилност”
Целите на програмата са да стимулира културното сътрудничество и да подпомага
включването на български творци и културни продукти в европейския и световен
културен обмен.
За тази цел програмата финансира пътните разходи на:
- български творци, участващи в международни културни форуми;
- чуждестранни продуценти, мениджъри и програматори в областта на културата и
изкуството, гостуващи на форуми и събития в България.
Субсидиите бяха разпределени чрез конкурс, който се състоя в рамките на три сесии
през годината. Бяха подкрепени проекти в областта на театъра, музиката, киното и
фотографията, изобразителните изкуства, културно-историческото наследство,
литературата и библиотечното дело. Проектите участваха в международни конкурси,
фестивали, научни конференции, арт-борси, обучения. Част от тях се реализираха под
формата на турнета и авторски представления.
Брой на кандидатстващите проекти - 208
Брой на одобрените проекти - 111
Обща стойност на одобрените проекти: 74 941 лв.
Отпуснати средства:
Първа сесия – 27 730
Втора – 24325,
Трета – 19 798,84
Общо отпуснати средства: 71 853.84 лв.
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Програма „Критическа литература”
Целта на програмата е да стимулира изследователската дейност в сферата на
културата и изкуствата и да подпомага издаването на некомерсиална литература в
България. Чрез субсидирането на издания
в областта на изкуствознанието,
театрознанието, кинознанието, културологията, преводи на критическа литература,
както и поддържането на рубрики за оперативна критика в седмичници за култура, в
периодични издания за култура и в електронни издания, програмата цели да подкрепи
появата и разпространението на нови качествени теоретични разработки.
Тази година в него взеха участие както организации от различен вид, така и
физически лица. С най-голям дял от кандидатите са издателствата и издателските къщи,
следвани от неправителствените организации и публичните държавни институции.
Кандидатствалите проекти бяха тематично разнообразни и равномерно разпределени в
сферите на музика и литература/ хуманитаристика, както и кино и театър. Най-много
бяха проектите, свързани общо с културата и изкуствата. В тях попадат и проекти за
сборници със статии в отделните области на изкуствата, както и рубрики за изкуства и
текстове с културологична насоченост, отнасящи се към различни аспекти на културата
в по-широкия смисъл на това понятие (култура и етноси, култура и идеологии,
историчност и т.н.). В зависимост от типа публикация – най-много бяха проектите за
издания на ръкописи (монографии и сборници), в тях са включени и издания на
преводна литература (4 за тази година).
Одобрените проекти бяха равномерно разпределени както във всички тематични
области така и по вид на публикацията (монографии, сборници, периодични издания,
рубрики в периодични и електронни издания). За първи път тази година се даде
възможност за финансиране на рубрика в регионален седмичник.
Субсидиите бяха разпределени чрез конкурс.
Брой на кандидатстващите проекти - 69
Брой на одобрените проекти -49
Обща стойност на одобрените проекти: 70 200 лева
Общо отпуснати средства: 69 200 лева
Програма „Стипендии”
ЦЕЛИТЕ на програмата са да подпомага обучението и професионалното развитие на
най-младите творци. Чрез даването на стипендии, на основата на конкурсен принцип,
програмата цели да се насърчава младото поколение български творци да постигне повисоки творчески резултати и да прояви по-голяма инициативност в изявите си.
По тази програмата се разпределиха 30 стипендии на ученици от средните училища по
изкуствата към Министерството на културата.
Брой на кандидатстващите проекти - 48
Брой на одобрените проекти -30
Обща стойност на одобрените проекти: 22 500 лева
Общо отпуснати средства: 22 500 лева
Програма „Дебюти”
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Целите на програмата са да подкрепи професионалната реализация на младото
поколение български творци.
Програмата се осъществява чрез Фонд за подкрепа на дебютни проекти на
Национален Фонд “Култура”, Швейцарска културна програма, Гьоте институт София и се администрира от Фондация „Култ.бг „
Информацията за програмата е широко разпространена сред медиите, както и
сред Университети, културни институти и т.н.
В конкурса участваха дебютни проекти в областта на музиката и литературата,
изобразителните и изпълнителските изкуства. Конкурсът се проведе в две сесии в
традиционните два етапа:
Първи етап:
 оценка на предпроектно предложение , което се състои от автобиография на
кандидата, описание на проекта в една страница и мотивационно писмо
Обучение:
Допуснатите до втори кръг кандидати преминаха през обучение за писане и
управление на проекти.



Втори етап:
оценка на пълно проектно предложение, включващо формуляр за
кандидатстване, препоръки, писма за подкрепа, приложения с визуални, аудио,
мултимедийни и текстови материали.

Подадени предпроектни предложения (от двете сесии) - 131
Одобрени проекти (от двете сесии) - 24
Обща стойност на одобрените проекти: 55 450 лв.
Отпуснати средства:
От НФК
От ШКП
От Гьоте Институт

45 000 лв.
10 000 лв.
5414,78 (за обучения)

ОБЩА ОТПУСНАТА СУМА:
55 000 за финансиране на проекти (760 лв. от които ще остават за следващата година от
отказал се проект)
60 414,78 за финансиране на проекти и обучение

Програма „Преводи”
ЦЕЛТА на програмата е да допринесе за популяризиране на българската художествена
литература в чужбина, като подпомага превода на разнообразни по жанр произведения
на различни езици, стремейки се да запази и представи пред чуждестранната аудитория
многообразието на българското литературно творчество.
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Тази година бяха субсидирани преводи на произведения на френски, английски, турски,
албански, полски, руски и македонски език.
Брой на кандидатстващите проекти - 14
Брой на одобрените проекти -9
Обща стойност на одобрените проекти: 25 000 лева
Общо отпуснати средства: 24 200 лева
Целеви субсидии
Както всяка година Национален фонд “Култура” осъществява конкурс за целева
субсидия за проекти от национално значение за развитието на българската култура.
Бяха подкрепени проекти от областите на театъра, литературата, периодичните
издания, музиката, визуалните изкуства, опазването и популяризирането на
традиционната българска култура и фолклор, консервацията и реставрацията на
недвижими паметници на културата.
Брой постъпили проекти: 10
Брой одобрени проекти 10
Обща стойност на одобрените проекти: 26 000 лева
Отпусната сума: 26 000 лева.

Награди „Златен век”
За поредна година, във връзка с честването на 24 Май – Ден на българската просвета и
култура и на славянската писменост, НФ „Култура” отпусна 40 държавни парични
награди „Златен век”, в размер на 2500 лева на изтъкнати български творци в областта
на културата. За първи път награди се връчиха и на млади творци, както и на
читалищни деятели, на стойност 15 000 лева.
В рамките на годината бяха отпуснати и други награди в областта на литературата и
музикалното изкуство на стойност 18 500 лев
Отпуснати средства общо за награди са 133 500 лева

Цел 2: Съхранение и популяризиране на културното
наследство на България за изграждане и укрепване на
националната идентичност и изява на културното
многообразие.
Политика 2: Да се подпомогне опазването и популяризирането на
културното наследство на България чрез подкрепа на живото
културно наследство
Програма за подкрепа на живото, нематериално културно наследство –
автентичен фолклор.
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Целите на програмата са да подпомогне проучването, съхраняването и
популяризирането на традиционната българска култура и автентичен фолклор и за
включването й в съвременния живот.
Приоритет на програмата за 2006 година бяха различните форми на представяне и
разпространение на фолклорната култура чрез средствата на новите технологии. В
конкурса взеха участие проекти, представящи различни форми на фолклорна култура
от различни краища на България.
Субсидиите бяха разпределени чрез конкурс.
Брой подадени проекти: 150
Брой одобрени проекти: 31
Обща стойност на одобрените проекти: 34 581.70 лв.
Отпуснати средства: 34 581.70 лв

Политика 3: – Да се подпомогне опазването и популяризирането на
културното наследство на България чрез насърчаване и подкрепа на
регионалното културно развитие и прилагането на регионална
културна политика.
Програма за разработване на модели за регионални стратегии за устойчиво
развитие на културното наследство - „Обществен форум”.
И през 2006 година продължи участието на НФК в тристранния проект „Културноисторическото наследство, фактор за устойчиво и икономическо развитие на
регионите”, организиран и финансиран съвместно с Швейцарската Агенция за
Развитие и Сътрудничество / ШАРС /, представлявана от Фондация за Развитие на
Местното Самоуправление / ФРМС /, и местната власт в лицето на общините.
ЦЕЛИТЕ на проекта са:
•

Да формира нагласи на местно ниво за създаване на регионални политики с цел
опазване, остойностяване, социализиране и програмиране на дейности, свързани с
КИН;

•

Да спомогне за създаване на модели за ефективно управление на паметниците на
културата и символите на регионалната памет с цел те да бъдат прилагани и в други
региони на страната;

•

Да допринесе за финансиране на конкретни проекти, разработени с консенсус по
време на Форум сесиите;

•

Да спомогне за въвеждане и използване на методология за разработване на
регионални културни политики и маркетингови стратегии за използване на
КИН на основата на партньорски и мрежови отношения за периода 2007- 2013
година;

•

Да допринесе за изграждане на умения и административен опит в областта на
управлението на КИН и за стабилно икономическо развитие на регионите.
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Програмата представлява активна форма на въвличане на експертния и граждански
потенциал на местните общности, бизнеса, местните власти, държавните институции,
НПО, младите хора, като равноправни партньори в сферата на развитието на КИН.
Дейността по проекта се състои в провеждането на Форум процес - структурирана
дискусионна форма, създаване на “местен културен парламент”, като елемент на
пряката демокрация в сферата на управление на КИН на регионално ниво. Събитието
се организира в два пилотни района: 1. Силистра, Тутракан, Алфатар и 2. Смолян,
Златоград. В него участваха около 70- 80 представители на различни заинтересовани по
темата страни- местните власти, граждански организации и сдружения с нестопанска
цел, културни и образователни институции, бизнес средите, читалищата, младите хора,
заинтересовани граждани и др.
Форумът се финансира чрез съвместен фонд от НФ „Култура”, ШАРС и общините в
двата региона, като за всеки от регионите, той е до 60 000 лв. От своя страна всяка една
от общините допринася в този фонд със сума в размер от 10 000 до 15 000 лв.
Субсидиите се разпределят на конкурсен принцип между разработените в рамките на
Форума проекти.
Брой подадени проекти:19
Брой одобрени проекти: 9 одобрени проекти+ 1 частично одобрен за финансиране
Обща стойност на одобрените проекти: 175 989 лв
 Силистра, Тутракан, Алфатар
82 255 лв


Смолян, Златоград

93 743 лв

Отпуснати средства: 137 000 лв.
Допълнителен собствен принос на кандидатстващите организации:
Силистра, Тутракан, Алфатар

18.5%;

Смолян, Златоград

25, 3%

Продуктите резултат от тази програма са:
 Социализиране на КИН- разработка на спектакъл (постановка музика, танц,
традиция…)
 Информационни табели, каталози (брошури/пътеводители).
 Обучения за специалисти и тематично приобщаване на младите хора към
обектите на КИН
 Символно макетиране на КИН (изчезнали образци, разработване на запазени
знаци, лого, слоган, идентификация и визуализация на Форума и проектните
продукти)
 Регионална историческа памет - проучвания и изследвания България/ Румъния
Препоръки за бъдещото развитие на програмата:
Програмата следва да приключи в края на 2007г. Наложително е започнатият процес
да продължи да се развива в няколко направления :
• По отношение на обхвата на бенефициентите – повече по-малки общини с богато
КИН;
• По отношение на партниращите структури- създаване на мрежови
взаимоотношения на регионално, национално и европейско ниво;
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•
•

По отношение на европейското финансиране на проекта - да се търсят нови
възможности и партньори,
Да се приложи принципа за устойчиво развитие с европейка значимост на
местното и национално КИН, като се предложи на досегашните партньорибенефициенти да ангажират втора процесна фаза в рамките на многогодишен
проект (3 год.) за прилагане на европейския опит в управлението за и чрез КИН.

Цел 3: Интегриране на културата и изкуствата в
социалното и икономическо развитие и устойчивото
развитие на общностите
Политика 4: Изследване, демонстриране и развиване на ефектите на
културата за икономическото и социално развитие и подобряване
качеството на живот.
Информационни и стратегически инициативи
ЦЕЛИТЕ на тази група от инициативи е да подпомогне по системен начин
дългосрочното формиране и прилагане на културната политика в страната чрез
предоставяне на информация и на българско и чуждестранно експертно познание в
различни области на културата.
Осъществените дейности за реализирането на тези цел са :
 Подготовка на
концепция и структура за последващото издаване на
информационен бюлетин “Култура” – съставена е концепция и структура на
двата броя, предвидени за 2007 година, направен е първоначален подбор на
материали, определени са актуални теми и акценти;
 Експертна подкрепа за Столична община за извършване на SWOT анализ на
културния живот в София и за бъдещо съставяне на стратегия за култура на
общината. Дейността по тази инициатива преминава през труден и
продължителен процес (който постепенно става по-обмислен и структуриран)
поради липсата на разбиране за важността на културната стратегия на общината,
а също и на умения за разработване на стратегически документи;
 Работни контакти с Национален фонд „Култура” на Румъния
 Форум за развитие на българската култура и подкрепа на общините (създаден
съвместно с фонд „13 века България”)
 Използване на експертния потенциал на няколко изследователи в областта на
културната политика за текущи нужди на НФК (съвместно с ЕБКЦ)
 Публично представяне на чуждестранна експертиза в нови за страната области:
o регенерация чрез култура - представянето на темата за регенерация
чрез култура е едно от значимите постижения на НФК и се извърши
благодарение на контакти с международната мрежа на организации,
работещи в областта на културата (IFACCA). Контактите и
членството на НФК в тази мрежа датират от няколко години и
стават все по-активни
o връзки на бизнес и култура (лекция на Адам Лопардо, представител
на английската мрежа “Arts & Business” пред финалистите в
конкурса «Бранд мениджър” на годината, организиран от EURO
RSCG). Представянето на европейски подходи към установяване на
13

връзки между бизнеса и изкуството беше прието с интерес от
професионалисти в областта на културния мениджмънт и
представлява изключително перспективна област за намеса на НФК.
Формата на подкрепа е чрез финансиране на информационни издания и
изследователски материали, публични събития.

Основните ИНСТРУМЕНТИ на НФ “Култура” за осъществяване на
целите са следните:
Предоставяне на финансова подкрепа за творчески проекти в областта на
културата чрез провеждане на конкурси и даване на награди



7 основни конкурса
2 вида награди

Стратегически инициативи, включващи:
-

Предоставяне на информационна и експертна подкрепа на местните и
регионални власти и техните социални партньори за разработване на
културни стратегии

Предоставена е подкрепа на:
 Пилотните общини в рамките на Форум процесите
 Столична община за разработване на SWOT анализ за културна стратегия на
общината и последваща помощ за съставяне на стратегията
 Форум за развитие на българската култура и подкрепа на общините, създаден
съвместно с фонд „13 века България”
Информационна и експертна подкрепа за развитие на културния сектор
Подготовка на
концепция и структура за последващото издаване на
информационен бюлетин “Култура”
 Използване на експертния потенциал на няколко изследователи в областта на
културната политика за текущи нужди на НФК
 Публично представяне на чуждестранна експертиза в нови за страната области:
 регенерация чрез култура
 връзки на бизнес и култура (лекция на Адам Лопардо, представител на
английската мрежа “Arts & Business” пред финалистите в конкурса
«Бранд мениджър” на годината, организиран от EURO RSCG.


-

-

Организиране и подпомагане организирането на обучения семинари и
конференции
Обучения в рамките на програма „Дебюти”
Развиване на съществуващи и създаване на нови партньорства
Участие в Международна среща на IFACCA – Международна Федерация на
Съветите по Изкуства и Културните Агенции в Англия
Участие в международна среща в рамките на проект Picture в Люксембург
14

Посещение на Изпълнителния директор на Румънския Фонд Култура за обмяна на
опит и добри практики
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КОНКУРСИ НА НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" ЗА 2007 ГОДИНА
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Конкурс за финансиране на участия в международни културни форуми в чужбина
на представители на българската култура и изкуство и посещения на чуждестранни
мениджъри и програматори в областта на културата и изкуствата по Програма за
културни контакти - Мобилност.
Конкурс за подкрепа на дебюти в областта на сценичните и визуалните изкуства,
музиката и литературата.
Конкурс за финансиране на издания в областта на изкуствознание, театрознание,
кинознание, музикознание, културология, преводна критическа литература,
поддържане на рубрики за оперативна критика в седмичниците за култура,
периодични издания в областта на изкуството и в електронните медии.
Конкурс за стипендия на талантливи възпитаници на средните училища по
изкуствата към Министерството на културата.
Конкурс за отпускане на стипендии за специализации в чужбина на завършили
обучението си студенти от висшите училища по изкуствата в страната
Конкурс за финансиране на преводи на съвременна българска художествена
литература на чужди езици.
Конкурс за финансиране на проекти, свързани с опазване, съхранение и
популяризиране на традиционната българска култура и автентичен фолклор.

COMPETITIONS OF NATIONAL CULTURE FUND FOR THE YEAR 2007
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Competition for funding of participation of representatives of Bulgarian culture and art in
international cultural forums abroad and visits of foreign managers and programmers in
the field of culture and arts by the Cultural Contacts Program – Mobility.
Competition for supporting of debuts in the field of stage and visual arts, music and
literature.
Competition for funding of publications in the field of theory of art, science of dramatic
arts, theory of cinema, theory of music, cultural studies, ongoing columns for operative
literary criticism in weekly cultural publication, periodicals in the field of art and
electronic media.
Competition for granting scholarships to gifted graduates from the high schools of art with
the Ministry of Culture.
Competition for granting funds for foreign specializations of the Bulgarian high art
schools alumni.
Competition for funding of translations of contemporary Bulgarian fiction into foreign
languages.
Competition for supporting of Bulgarian traditional culture and folklore.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В КОНКУРСИТЕ НА
НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА”




















Исканата от НФ “Култура” сума не трябва да надвишава 80% от общата стойност на
проекта.
Попълненият формуляр в 3 (три) еднообразни екземпляра и задължителните
приложения се депозират в Евро-Български културен център. Приема се само пълен
комплект документи. Оригиналите следва да бъдат означени.
Не се разглеждат проекти изпратени по пощата, по факс или по e-mail.
Лица и организации, които имат проект/и с изтекъл срок за отчитане, финансиран/и
в предишни конкурси на НФ “Култура”, нямат право на участие.
Експертната комисия разглежда само кандидатури, оформени по модела на
съответния формуляр. Такъв можете да намерите в електронен вариант на сайтовете
на НФК, Министерство на културата и на Евро – българският културен център.
Формулярите трябва да са попълнени на компютър или пишеща машина. Не се
разглеждат ръкописно попълнени формуляри
Комисията може да одобри проекта за получаване на финансова подкрепа или да го
отхвърли.
Отхвърлен проект губи правото си за по-нататъшно участие в конкурсите на НФ
“Култура”.
Не се финансират проекти, които са започнали дейности преди крайния срок за
подаване на документите за съответния конкурс.
Всички подадени документи – формулярът за кандидатстване и приложенията към
него - не се връщат на кандидатите. Ръкописите се връщат на кандидатите.
Промяна в параметрите на проекта могат да бъдат извършвани, само ако тя не засяга
същността на проекта и след като писмената молба за това получи официално
разрешение от Национален фонд “Култура”.
Резултатите от конкурса се обявяват на уебсайтовете на МК www.mc.government.bg, НФК – www.ncf.bg и на ЕБКЦ – www.eubcc.bg
Одобрените кандидати ще бъдат уведомени след решението на Управителния съвет
на НФ “Култура”.
Спечелилите кандидати и лицата, представляващи организациите, чиито проекти са
одобрени за финансиране, сключват договори за правата и задълженията си по
тяхната реализация с Изпълнителния директор на НФ “Култура” до една седмица,
след като са били информирани за решението на УС на НФ “Култура”.
Спечелили кандидати, които не са сключили договори до един месец от
публикуване на съобщение за резултатите от конкурса, губят право на получаване
на субсидията.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМИ
ЗА КУЛТУРНИ КОНТАКТИ - МОБИЛНОСТ
Програмата подпомага участието на български творци на международни
културни форуми и посещения на чуждестранни мениджъри и програматори в
областта на културата и изкуствата
 Програмата има за цел да подкрепи връзките на българската култура с
европейската, както и международните изяви на български творци.
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Програмата поставя акцент върху прояви, които имат ключово значение за
увеличаване на контактите на българската култура с европейските културни
ценности и процеси.
Под международни културни форуми се разбира – международни културни
събития, програми, проекти, фестивали, дебати, конференции, семинари, уоркшопи
и др.
Средства се отпускат само за проекти, с професионална ориентираност.
Финансовата подкрепа е предназначена само за пътни разходи. При необходимост
и по изключение биха могли да бъдат покрити и разходи за виза (за страни извън
Шенгенското споразумение и то в случаите, в които са неприложими поблагоприятни условия на двустранни спогодби).
В случай, че исканата подкрепа е за индивидуално пътуване (пътуване на едно
физическо лице), проектите ще бъдат разглеждани приоритетно, при спазване на
условието за професионална ориентираност на участието. За колективно пътуване
биха могли да бъдат поети разноски за общ транспорт (напр. наем на микробус или
ползване на собствен лек автомобил).
В случай на колективно кандидатстване е необходимо документите да са подадени
от официалния представител на организацията. Препоръките следва да бъдат за
организацията – участник/гост.
Във формуляра за кандидатстване сумите се изписват в български лева.
Финансовата помощ, отпускана от НФ “Култура” за индивидуални участия не може
да надвишава 1000 лева. За колективни пътувания финансовата подкрепа не може да
надвишава 3000 лева.
Не се покриват хонорари, лекторски и други допълнителни разходи.
Не се предвижда отпускането на средства за такса правоучастие.
Не се финансират проекти, свързани с дългосрочно обучение и стипендии.
Не се финансират проекти за събития, които вече са се състояли.

Задължително се прилагат следните документи:
 Електронна версия на формуляра
 CV на кандидата или описание на дейността на кандидатстващата организация;
 Две препоръки за участника/участниците в проекта;
 Покана за участие от приемащата страна;
 Подробно описание на целта на пътуването;
 Оферта от пътническа агенция с точна цена на билета, за който се кандидатства като във формуляра в графата за исканата сума се отразява до 80% от тази стойност.
Условия за отхвърляне и допускане за участие на проектите
 Кандидатите имат право на едно участие по програмата за годината.
 Задължително се прилага електронна версия на попълнения формуляр.
 В случаят, когато кандидатът е чужденец, документите могат да бъдат представени
на английски език или в превод на български.
1. Условия за отпускане на финансова помощ за индивидуални пътувания на български
артисти и културни мениджъри в чужбина:
- Приемащата страна трябва да поема част от разноските по гостуването, като това е
изрично упоменато в поканата.
2. Условия за отпускане на финансова помощ за гостуване на чужди мениджъри:
- Гостът трябва а представлява организация или институция, която може впоследствие
да ангажира български артист или състав, или да съдейства за реализацията на
конкретен художествен проект;
- Преимущество имат организации/институции, които вече са имали или имат в
момента сътрудничество с българския партньор, или имат заявен твърд интерес към
последващо сътрудничество;
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- Трябва да се предостави информация за организацията (госта), която да убеждава в
необходимостта от неговото участие в кандидатстващата проява (напр. доказан
авторитет в областта, трайни контакти в други страни на региона и др.п.)
- При подаването на документите се изисква писмено потвърждение от госта с точните
дати на пребиваването му в България.

Забележка: Тези специфични изисквания се взимат под внимание при селекцията на
проектите и не отменят общите условия за кандидатстване
ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ИЗДАВАНЕТО НА КРИТИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА,
НА ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ ЗА ИЗКУСТВО И КУЛТУРА И ПОДДЪРЖАНЕ НА
РУБРИКИ ЗА ОПЕРАТИВНА КРИТИКА В СЕДМИЧНИЦИТЕ ЗА КУЛТУРА И В
ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ
 Програмата осъществява подкрепа по три модула:
- издаването и популяризирането на българска и преводна критическа литература и
теоретични разработки в следните области: изкуствознание, театрознание,
литературознание, кинознание, музикознание, културология, икономика и управление
на културата;
- издаването на периодика в областта на културата и изкуствата;
- поддържането на рубрики за оперативна критика в седмичниците за култура и в
електронни издания
 Право да кандидатстват по програмата за финансиране имат публични организации,
издателства, неправителствени или частни организации, чиято основна дейност е
издателска, както и физически лица – автори на произведение.
 Не се допуска кандидатстване с вече издавано произведение.
 Приоритетно ще бъдат разглеждани проекти, съдържащи план (стратегия) за
популяризиране и разпространяване на изданието след публикуването.
 Преференции ще се дават на издателите, чиято дейност е показала интерес към
некомерсиалната литература, която без финансова подкрепа не би могла да бъде
публикувана.
 Проектът следва да се реализира до една година от крайната дата за подаване на
документите за конкурса.
Задължително се прилагат следните документи за всички модули:
 Документи, удостоверяващи статута на кандидата.
 Описание на дейността на кандидатстващата организация от последните три години,
свързана с условията на настоящия конкурс.
 Две оферти от издателства (при условие,че кандидатстващата организация не е
издателство).
 Договор за уредени авторски права с автора/ите и с преводача/ите.
 Издателска план-сметка.
За първи модул – издания – допълнително се прилагат:
 Автобиография на автора, с подробности за всички негови публикации /в случай, че
кандидатства авторът на произведението/.
 Две рецензии за изданието.
 Каталог на издателството /в случай, че има такъв/.
 Пълният текст на изданието на хартиен носител в един екземпляр.
Условия за отхвърляне и допускане за участие на проектите
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Едно издателство или кандидат може да кандидатства в една сесия с повече от един
проект, но по различни модули на програмата.

ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗДАВАНЕТО НА ПРЕВОДИ
СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА В ЧУЖБИНА








НА

Програмата има за цел подпомагане на популяризирането на българската
литература в чужбина.
Право да кандидатстват по програмата за финансиране имат български и
чуждестранни субсидирани от публични източници организации, издателства и
частни и неправителствени организации, чиято основна дейност включва издателска
и преводаческа дейност.
Не се допуска кандидатстване с вече издадени преводи на съответния език.
Необходимо условие за кандидатстване е сключен договор за издаване на превода, в
случай че кандидатстващата организация не е издателство.
Финансовата подкрепа е предназначена само за преводаческия труд.
Приоритетно ще бъдат разглеждани проекти, гарантиращи разпространението на
превода извън България.

Задължително се прилагат следните документи:
 CV на преводача.
 Договор с преводач.
 Договор за уредени авторски права за превод и издаване на произведението.
 Издателска план-сметка.
 25 страници от превода.
 Документи, удостоверяващи статута на кандидата и описание на дейността от
последните три години, свързана с условията на настоящия конкурс.
Условия за допускане за участие на проектите
 Едно издателство или организация не може да кандидатства в една сесия с повече от
един проект.
Условия за отхвърляне на проектите за участие
 Издателства и организации, които не са представили документ за уредени авторски
права за превода и издаването на произведението нямат право на участие.
ПРОГРАМА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ В
СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА ПО ИЗКУСТВАТА








Право да кандидатстват по Програмата за стипендии имат ученици редовно
обучение – дневна форма от Средните училища по изкуствата към Министерството
на културата, които през учебната 2007/2008 г. са в Х-ти, ХІ-ти или ХІІ-ти клас.
Ученик няма право да получава повече от една стипендия за един и същи период.
Ученик, който повтаря класа или е преминал на самостоятелна или индивидуална
форма на обучение, губи правото си да получава стипендия.
Минимален успех от учебната 2006/2007 г. – не по-нисък общ успех добър 4,00 и не
по-нисък среден успех по специалните дисциплини отличен 5,50, удостоверен със
служебна бележка от съответното училище, която се прилага задължително.
Прилага се задължително служебна бележка за доходите на родителите за
последните 6 месеца.
Прилагат се задължително две препоръки – от директора на училището и от
преподавателя по главен специален предмет.
Прилага се задължително биография, включваща творческите изяви на кандидата.
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Прилагат се копия от награди, ако има такива – от 2005 г. до момента на подаване
на документите.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:
• Отделно се оценяват ученици от музика, изобразително изкуство и танци.
• Основен критерий са творческите постижения – удостоверени чрез копия от
документи за класиране от първо до трето място в национален или международен
конкурс. Ако няма такива, разглеждат се творческите изяви – участия в концерти
или изложби.
• При равностойни творчески постижения, предимство имат ученици с по-висок
успех. При равни творчески постижения и успех, предимство имат учениците с понисък доход.
ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОУЧВАНЕТО, ОПАЗВАНЕТО И
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА ТРАДИЦИОННАТА БЪЛГАРСКА КУЛТУРА И
ФОЛКЛОР















Целта на тази програма е да се съхрани живото, нематериално културно наследство
на българските граждани, определящо за изграждане на идентичността им. Целта е
също така, чрез осигуряване на познанието за него, чрез осигуряване трансмисията
му към следващите поколения, то да се включи активно в съвременния живот на
общността. Не на последно място целта на програмата е да се потърсят съвременни
форми и начини за популяризиране на живото нематериално културно наследство
на българските граждани.
Програмата е ориентирана към търсенето на специфичното в традиционната
култура, неговото място в многообразието в национален мащаб.
Приоритетно се разглеждат проекти, представени от читалища и други местни
културни организации, чиято дейност е обвързана с читалищната.
Приоритетно се разглеждат проекти, които съдържат план за популяризиране на
резултатите и продължение на дейностите след края на проекта
Този конкурс е насочен към непрофесионалните, самодейни групи.
Не се предполага участие на професионалисти в областта на обработки на фолклора.
Право да кандидатстват по програмата за финансиране имат субсидирани от
публични източници организации, частни и неправителствени организации, както и
физически лица.
Финансова субсидия не се отпуска за хонорари и командировъчни разходи,
свързани с административното управление на проекта.
Финансова субсидия не се отпуска за закупуване на офис оборудване и ремонтни
дейности.
Финансовата субсидия не се отпуска за дейности, които са започнали преди крайния
срок за подаване на документите за конкурса.
Максималната сума за финансиране на проект, отпускана от НФ “Култура” по тази
програма, не може да надвишава 4000 лева.
Съдържателния и финансов отчет на одобрените проекти се изготвя в едномесечен
срок след приключването на проекта, съгласно матриците на НФК.

Задължително се прилагат следните документи:
 Документи, удостоверяващи статута на кандидата.
 Описание на дейността на кандидатстващата организация от последните три години.
 Копие от удостоверение за включване в регистъра на Министерството на културата
(в случай, че кандидатстващата организация е читалище)
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ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ
 Финансират се проекти с национално значение, тематизиращи евроинтеграцията на
България.
 Не се финансират проекти, които са получили целево и друго финансиране от НФ
„Култура” и/или Министерството на културата /в това число бившите Национални
центрове по изкуствата – понастоящем дирекции към МК/.
 Не се финансират дейности на предлагания проект, получили целево и друго
финансиране от НФ „Култура” и/или Министерството на културата /в това число
бившите Национални центрове по изкуствата – понастоящем дирекции към МК/.
 Право да кандидатстват по Програмата за финансиране имат държавни и
неправителствени организации, след представяне на съответния документ за
създаването им, както и частни лица.
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Списък на експертите, участвали в комисии в конкурси на
Национален фонд „Култура”
Доц. Д-р Анда Палиева
Проф. Андрей Леон Даниел
Ани Топалджикова
Антонина Бонева
Валентина Райчева
Владко Мурдаров
Георги Тенев
Деница Езекиева
Проф. Димитър Момчилов
Проф. Иван Стефанов
Иглика Василева
Игор Чипев
Доц. д-р Искра Николова
Красимира Филипова
Кристин Димитрова
Кристин Разсолкова
Проф. Мила Сантова
Момчил Георгиев
Надежда Захариева
Правдолюб Иванов
Рада Панчовска
Румен Джуров
Цанка Бенчева
Проф. Чавдар Попов
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СПИСЪК
НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ ПРОЕКТИ ОТ КОНКУРСА НА НАЦИОНАЛЕН ФОНД “КУЛТУРА” ЗА
ФИНАНСИРАНЕ НА УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ КУЛТУРНИ ФОРУМИ В ЧУЖБИНА НА
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИ
МЕНИДЖЪРИ И ПРОГРАМАТОРИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА И ИЗКУСТВАТА ПО ПРОГРАМА ЗА
КУЛТУРНИ КОНТАКТИ – МОБИЛНОСТ
2006 /КОНКУРС № 40 - СЕСИЯ I/
Кандидат

Име на проекта

Александра
Александрова Фол
Петя
Иванова
Стефанова
Весела
Владимирова
Шаламанова
Стамен
Николаев
Николов
Български бестселър –
Национален музей на
българската книга и
полиграфия”ЕООД
Виктор Вълков
Хорова школа „Млади
гласове” – Пловдив

Конкурс по Композиция Гаудеамус
2006
Концерт в рамките на фестивала
„Евро-Арт”, Прага 2006
Концерт в рамките на фестивала
„Евро-Арт”, Прага 2006
Концерт в рамките на фестивала
„Евро-Арт”, Прага 2006
Среща с български съвременни
творци

Балет Арабеск
Светлана
Тончева

Миткова

Доц. Симеон
Недков
Георги
Георгиев

Недков
Ангелов

Андрей Петков Цветков
Регионална
народна
библиотека „Петко Р.
Славейков” – Велико
Търново
Театър Кредо
Сдружение на младите
творци НИКОИ
Малък градски театър
зад канала
Д-р Емилия Стоева
Национално музикално
училище
„Любомир
Пипков”
РРЦК”фабриКата”
Колегиум
музика

за камерна
„Арсмузика

Място
провеждане
събитието
Холандия

на
на

Отпусната
сума, лв.
700

Чехия

200

Чехия

200

Чехия

200

Франция

1000

Music Academy of the West
Концертна визита на Хора на
пловдивските младежи в Кралство
Белгия по повод 24 май
Участие в Първия панаир на
сценичните изкуства
Летен
курс
към
Централния
европейски
университет
–
Будапеща
Участие
в
68-та
сесия
на
Консултативния съвет на ИКОМЮнеско, Париж
15
юбилеен
Международен
Кинофестивал „Золотой Витязь”
2006
15
юбилеен
Международен
Кинофестивал „Золотой Витязь”
2006
Библиотечно
сътрудничество
и
културен обмен

САЩ
Кралство Белгия

1000
1000

Гърция

700

Унгария

150

Франция

300

Русия

250

Русия

250

Република Малта

413

Международен театрален фестивал
в Окинава
Участие в Международен куклен
фестивал Истанбул 2006
Първи балкански арт пазар

Япония

3000

Турция

180

Гърция

1800

Симпозиум Marmara University
Концерт в гр. Кобург

Турция
Германия

200
2000

Международен
фестивал
на
Спектаклите за Един Актьор
Покана за участие на Маестро
Орвинд Лиед

Германия

650

България

600

24

Шумен”
Фондация
Хор
на
слепите
„Ак.Пекто
Стайнов”
Община Попово

Представяне в Първия балкански
базар на сценичните изкуства ,
Солун
Национален
кинофестивал
за
операторско майсторство „Златното
око”
Interplay 2006
Международен конгрес DIGITAL
NUMANITIES 2006
Internationales Musikforum Trenta

Гърция

1000

България

1800

Германия
Франция

350
640

Словения

400

Участие на Държавен куклен
театър Сливен в “1ST BALKAN
PERFORMING ARTS MARKET”
Участие в клавирно трио Арденца
във фестивала Val Tidone
Участие в клавирно трио Арденца
във фестивала Val Tidone
Участие в клавирно трио Арденца
във фестивала Val Tidone
„Тополчице
моя”
по
Чингиз
Айтматов „Принцесата и граховото
зърно” по Анцерсен
Посещение на чужди мениджъри на
МФ Пеперикон 2006
Специализация в Cite enternacionale
d’es art
Звук и цвят
Международна асоциация за драма
и театър в образованието – Мостар
2006

Гърция

420

Италия

200

Италия

200

Италия

200

Турция

600

България

300

Франция

500

България
Босна и Херцеговина

400
514

Георгиева

Участие в 16-ти Социолингвистичен
симпозиум - Лимерик

Ирландия

600

Народно
читалище
„Арарат” - Хасково

12 международен хоров конкурс за
сакрална музика – Превеза, Гърция

Гърция

1500

Сдружение
Модус
Вивенди
–
средновековно
общество в България

„Храм на времето” – мост между
културите на Изтока и Запада

България

400

Фондация
„Международен
театрален
фестивал
Варненско лято”

14-то издание на фестивала

България

600

Вера Томова Върбанова

VIII International Workshop of Plastic
Arts Spain

Испания, Сантяго де
Компостела

500

Фондация „Балканика”

„ПОСРЕДНИЦИТЕ -2006” – Втора
творческа
работилница
за
преводачи

България, Варна

750

Ана Васева
Анисава
Любенова
Милтенова
Марина
Здравкова
Димитрова
Държавен
куклен
театър Сливен
Галина
Михайлова
Койчева
Даниела
Петрова
Дикова
Джефри Уорън Дийн
Държавен
музикалнодраматичен
театър
„Кадрие Лятифова”
Сдружение „Перперикон
– Мелпомена
Румяна Константинова
Сдружение Светъл ден
Цвете Янева

Павлина
Цанкова

25

Елисавета Владимирова
Мусакова
Сдружение
Завеса”

„Вълшебна

Недялко
Недялкови
Оркестър „Икадем”
Георги Янев и Оркестър
„Орфей”
Георги
Богданов

Борисов

Translation and Interpretation in the
Ioann
Alexander
Gospel
and
Standardization of Church
Международен
фестивал
на
спектаклите за деца „ВЪЛЕЧНАТА
ЗАВЕСА”: Гостите
Участие на Недялко Недялкови
Оркестър „Икадем” на фестивала
Balkan Fever 2006
Участие на Георги Янев и Оркестър
„Орфей” на фестивала Balkan Fever
2006 Wien
Участие в първия Московски
международен открит фестивал на
книгата

Англия, Лондон

413

България, Търговище

200

Австрия

300

Австрия

500

Русия, Москва

400
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СПИСЪК
НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ ПРОЕКТИ ОТ КОНКУРСА НА НАЦИОНАЛЕН ФОНД “КУЛТУРА” ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА
УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ КУЛТУРНИ ФОРУМИ В ЧУЖБИНА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА
КУЛТУРА И ИЗКУСТВО И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИ МЕНИДЖЪРИ И ПРОГРАМАТОРИ В ОБЛАСТТА НА
КУЛТУРАТА И ИЗКУСТВАТА
ПО ПРОГРАМА ЗА КУЛТУРНИ КОНТАКТИ – МОБИЛНОСТ
2006
/КОНКУРС № 40 СЕСИЯ II/
Кандидат

Име на проекта

Театър „Л.Кабакчиев”, гр.
Казанлък
Светланка
Емилова
Куюмджиева
Румен Христов Шомов

Лизистрата – Аристофан

Радослав
Чавдаров
Николов
Теодора Петрова Тодорова
Училищно настоятелство
към НМУ ”Л.Пипков”
Людмила Иванова Петкова
НЧ”Васил
Левски”,
с.Климент
Стефан Вълдобрев
Сдружение
„Плевенски
Обществен
фонд
–
Читалища”
Мариана
Христова
Христова
Мария
Стоянова
Андиркова
Венелин Илиев Шурелов
Народно
читалище

Място
провеждане
събитието
България

на
на

Отпусната
сума, лв.
1600

Фестивал – конгрес по стара музика
на Източна Европа
„Шаранът” – спектакъл на de
Bloedgroep
–
podiumkunstenaarscollectief - Белгия
Концерт в рамките на фестивал
”Mozartiana Iuventus»
Авторска
презентация
„Тялотокреативни импликации на танца в
Юнгианската психоанализа”
„Трио – 12” Фестивал на камерната
музика за млади музиканти, Брюксел
12-та
среща
на
Европейската
асоциация на археолозите
Със звън в бъдещето

Полша

485

Белгия

400

Чехия

390

Монтевидео

800

Белгия

3000

Полша

500

Сърбия

1000

Специализация по кинорежисура
Фестивално участие на ансамбъл
Настроение

Чехия
Турция

600
1000

Филмов фестивал в Сараево

Босна
Херцеговина

Съвременно изкуство от България

Сърбия

500

Black/North Seas project
Участие на фолклорен

Румъния
Гърция

250
1000

ансамбъл

и

150
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Доростол, Силистра
Мартичка Божилова
Иванка
Аспарухова
Влаева-Стоянова
Лозанка Пейчева
Камелия Николова
Мария Атанасова Йовчева
Ива Свещарова
Народно читалище
„Съединение”
Настоятелство при
„Панайот Пипков”
Сдружение ЗАВЕСА

НУИ

Адела Пеева
Юлиана
Бойчева

Александрова

Фондация
Брейн
стор
проджект
Вася Славова Василева
Асен Тодоров Терзиев
Национално
сдружение
Фотографска академия
Здравко Георгиев Лазаров
Николай Йорданов
Ст.н.с.д Гергана Ангелова
Кабакчиева
Фондация „За Родопите”
Петър Вълчанов Петров
Надежда Йоцова

Добруджанче
в
Международен
фолклорен
фестивал
на
професионалните танцови групи
Участие в Източноевропейски форум
Проект Networking in-to Europe

Чехия
Албания

400
118

Проект Networking in-to Europe
Участие в среща на РСС на OISTAT,
Белград и МТФ „Диваделна Нитра”,
Словакия
Участие в Загребински четения
Импулстанц /Dance WEB 06/
Участие на Капански ансамбъл за
автентиечн
фолклор
на
38
Международен
фестивал
за
прланински фолклор „Златна брадва”
Музикален трактор – участие на
„Акцент” в Tracteur de s Tracteurs”
Спектакли
и
уъркшоп
на
италианс8ката куклена актриса Лаура
Кибел
Участие
в
13
Международен
етнографски
Филмов
ФестивалСардиния
Литургичните
тъкани
във
византийското изкуство:предмет,
текст и изображение(Паметници на
средновековната литургична везба в
България и тяхното място в контекста
на византийската култура
ПРАГЕР ПЛАЦ

Албания
Словакия, Белград

118
700

Русия
Австрия
Полша

550
390
1000

Франция

1000

Италия

1180

Италия

600

САЩ

1000

Австрия

1000

Participation in the Eight International
Festival of performance Art Navinki
2006
Посещение
на
Международен
театрален фестивал „Авиньон 2006”
15-22 юли, 2006
80 г. Българска фотография –
избрани творби от архива на НСФА
Еric Ercson IMClass
Гостуване на БИТЕФ, Белград, Сърбия
и на межд.фестивал Нитра, Словакия
25 Международен конгрес по антична
керамика
Турне в Словакия и Австрия на
спектакъл на Център за изкуства „За
Родопите” – „Делта Венера”
„Уловени”
поканен
на
Festival
Internacional de Escuelas de Cine
Участие в международен клавирен
конкурс „Лист-Барток”, Будапеща

Беларус

500

Франция

800

Германия

500

Швеция
Сърбия, Словакия

500
894

Албания

200

Словакия, Австрия

1000

Аржентина

1000

Унгария

360
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СПИСЪК
НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ ПРОЕКТИ ОТ КОНКУРСА НА НАЦИОНАЛЕН ФОНД “КУЛТУРА” ЗА
ФИНАНСИРАНЕ НА УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ КУЛТУРНИ ФОРУМИ В ЧУЖБИНА НА
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО И ПОСЕЩЕНИЯ НА
ЧУЖДЕСТРАННИ МЕНИДЖЪРИ И ПРОГРАМАТОРИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА И
ИЗКУСТВАТА
ПО ПРОГРАМА ЗА КУЛТУРНИ КОНТАКТИ – МОБИЛНОСТ / КОНКУРС № 40 СЕСИЯ III/
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Кандидат

Име на проекта

Съюз на българските
композитори
Сдружение Европейски
пространства 21 Русе

Музикални симпозиуми в
Тирана-06
Участие
в международен
форум
Берлинска
конференция
Участие в 16 th International
Festival of Advent and
Christmas Music with Petr
Eben’s Prize
Участие
в
театрален
фестивал на монодрамата –
Вроцлав, Полша
Годишна
асамблея
на
PEARLE работодателите в
сферата
на
изпълнителските изкуства
Четвърти
международен
фестивал
за
детско
аудиовизуално творчество
„Надежда”
Специализация
Специализация

Сдружение Пейте с нас

Драматичен театър „Рачо
Стоянов”, Габрово
Момчил
Георгиев
Александър
Михайлов

Любенов

Николаевич

Таня Тодорова Кирова
Дилиан
Филипов
Филипов
Любов
Василева
Методиева
Даниела
Божидарова
Константинова
Петко Дурмана
Екатерина Анастасова

Държавен куклен театър
– Варна
Борислава Танева
Светослав Драганов
Галина Щърбева
Община Алфатар
Галерия Ракурси
Месечина Мюзик ООД

Филип Иванов Трифонов
Анна
Любомирова
Щърбанова
Венета Дойчева

Място на провеждане
на събитието
Албания

Отпусната
сума, лв.
300

Берлин

700

Прага

2200

Вроцлав, Полша

700

Прага

350

Русия

500

Италия
Италия

500
500

Специализация

Италия

500

„Дни
на
Българската
култура” Братислава ,
Участие
във
втората
берлинска
конференция”
Душа за Европа”
Нови
старобългарски
лидери и биографиите им в
постсоциалистическия
период
Представяне на спектакъла
„Палечка”
Провеждане на семинар и
концерт-представяне
на
българска музика
Поп – фолк
Поп – фолк
Европейски стандарти
Представяне на съвременно
българско изкуство на Аrt
Ireland 2007
Концерти на Иво Папазов и
Оркестър
Тракия
в
Кралство
Холандия
и
Кралство
Белгия
с
влизането ни в ЕС
WEST
Конференция Ереван

Словашка република

200

Берлин

350

Санкт Петербург

600

Испания

1500

Швейцария и Франция

500

Чехия
Чехия
България
Ирландия

350
350
700
900

Германия
Армения

500
1000

Представяне на съвременна
българска драматургия във
Франция

Франция

500

Кралство Холандия
Кралство Белгия

и

2000
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Елин Христов Рахнев
Юрий Дачев
Константин Илиев
Боян Папазов
В.И.П.-3 ООД
Фондация ПЕНДИМ

Павлина Сърбова
Николай Димов
Ина Трифонова

Представяне на съвременна
българска драматургия във
Франция
Представяне на съвременна
българска драматургия във
Франция
Представяне на съвременна
българска драматургия във
Франция
Представяне на съвременна
българска драматургия във
Франция
Отвъд границите
Международен конкурс за
ударни
инструменти
ПЕНДИМ 2007

Франция

500

Франция

500

Франция

500

Франция

500

Германия
България

„Алхимия на любовта”
„Алхимия на любовта”
„Алхимия на любовта”

Москва
Москва
Москва

1000
1270
/за
билета
на проф. Ли
Биао/
500
500
500
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СПИСЪК
НА ПРОЕКТИТЕ ОТ КОНКУРСА НА НАЦИОНАЛЕН ФОНД “КУЛТУРА” ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА: ИЗДАНИЯ В
ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВОЗНАНИЕ, ТЕАТРОЗНАНИЕ, КИНОЗНАНИЕ, КУЛТУРОЛОГИЯ; ПРЕВОДНА КРИТИЧЕСКА
ЛИТЕРАТУРА; ПОДДЪРЖАНЕ НА РУБРИКА ЗА ОПЕРАТИВНА КРИТИКА В СЕДМИЧНИЦИТЕ ЗА КУЛТУРА, В
ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ ЗА КУЛТУРА И В ЕЛЕКТРОННИ – ИНТЕРНЕТ ИЗДАНИЯ
2006 ГОДИНА /КОНКУРС № 41/
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Име на проекта

Отпусната сума

“Мелпомена без грим”

1800

Естетика на авангарда, Константин
Ангелов

1000

Книга-сборник «Творческият свят на
Пенчо Стоянов» + CD

700

Двуезичен бюлетин „Български
П.Е.Н.”

800

Д-р Кръстьо Кръстев. Съчинения.
Том 3

2000

„Просвета-София” АД

«Мъките на заглавието. От словесен
до кинообраз» от Петя Александрова

1000

Издателство Карина Мариана
Тодорова

Иван Д.Шишманов – ученият и
гражданинът. Шишманови четения.
Книга 2

1500

Списание „Музикални хоризонти”

1800

Научна конференция 85 години НМА

1500

EТ ИДА – Красимир Гандев

Tempus Fugit /Времето лети, Ирина
Генова

2000

ИК Титра - Титра филм ЕООД

Михаил Мелтев – «Телевизията –
културна индустрия»

1000

Идеологията: начин на употреба

2000

Наблюдателите на „Култура”

3500

Памет за … - 6 тематични броя

1500

Бета Прес Плюс ЕООД

Техника на актьорското майсторство
за куклен театър

500

Списание Кино

Съвременното българско кино –
надежди и разочарования

1800

„Изкуствоведски четения 2006”

2000

Превод на български на „Въведение
в невмознанието”

2000

„Списание паметници.Реставрация.
Музеи”

1800

Георги Чендов-„Пауново перо”

800

Сп.”Българско музикознание”2006/4
Тематичен брой”100 години Иван
Качулев”

1000

Организация
Списание Театър
Издателство Абагар АД,
гр.Велико Търново
Издателство „Хайни” /ЕТ
„Хайни – К. Константинов”/
Български П.Е.Н. център
Академично издателство
„Проф. Марин Дринов”

Съюз на българските
музикални и танцови дейци
НМА „Панчо Владигеров”

Издателство „Изток-Запад”
Фондация „Пространство
Култура”
Литературен форум 2014 ООД

Институт по изкуствознание
Елена Борисова Тончева
Архитектурно издателство „Арх
& Арт”
Издателство „Вулкан-4”
Институт за изкуствознание
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ГОДИНА-ЖИВОТ-ИСТОРИЯ
Битие и разпад на традиционната
култура през погледа на
етномузиколога
Списание „Пламък”
„Младата литература-тук и сега”
„Нови идеи в музикознанието”

1000

„Йероглифът на киното”

1500

Нова Хуманитаристика

1800

„Зорница”

1500

Музика-Театър.Взаимодействия
между универсално и национално

1200

Метаморфози в общуването:авторекран-зрител

1500

Преводът:лица и маски

1000

Постоянна рубрика „Изкуството на
превода”

1800

Критическа рубрика „На фокус”

1800

Порталът на Добруджа

600

„Антимовски хан” и в интернет

600

Венцислав Занков

800

1000

Издателска къща ЛИК

Силуети. В пространството на
българската литература от
последните две десетилетия на 20
в., Кирил Попов
Писатели за творчеството,
Венцислав Константинов

Интерспейс

Проект за поддържане на рубрика за
оперативна критика в КУЛТ.БГ

1000

Театърът на границата на 20-21 в.

1500

Юрий Вълковски

Седмична културно-политическа
тема в сайта „Културни политики”

500

Авангард принт ЕООД

Критикът и неговата сянка.
Забулени истини, Димитър Чернев

1500

Списание «Ориенталия»

1500

Юбилеен вестник «Лист – 110
години НХА»

1000

Горица Найденова Найденова
Издателска къща „Списание
Пламък”
Съюз на българските
композитори
Андроника Мартонова
Сдружение с нестопанска цел
„Литернет”
„Перперикон” ЕООД
ФОНДАЦИЯ „ПАНЧО
ВЛАДИГЕРОВ”
Мая Любомирова Димитрова
Райндал ЕООД
Списание „Панорама”
Фондация „Литературен
вестник”
Нео Медия
Сдружение на писателите –
Добрич
Издаване на 10 тематични
броя на в-к 39 грама
ИК”Иван Недков” ЕТ

Камелия Николова

Програма „Ориенталистика”
НБУ
НХА

1800
1500

1500
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Съюз на артистите в България

Homo Ludens – списание 13 брой

1800

Кирил Любенов Прашков –
реставратор и изкуствовед

2000

Живописната инвенция в
нидерландската книжна украса през
Късното средновековие
Хуманизмът и изкуството на
Ренесанса

2000

Стимулът да лъжем без да лъжем

1000

Скулпторът Иван Лазаров

1500

Гилдия на театроведите и
драматурзите
Кирил Любенов Прашков
Издателска група АГАТА - А
Издателска група АГАТА - А
Издателско ателие АБ
Академично издателство
„Проф. Марин Дринов”

2000
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СПИСЪК
НА ПРОЕКТИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОДОБРЕНИЕ ОТ ЕКСПЕРТНАТА КОМИСИЯ НА
КОНКУРСА НА НАЦИОНАЛЕН ФОНД “КУЛТУРА” ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕВОДИ НА
БЪЛГАРСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ / конкурс № 44/
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Кандидат
Хюсеин Мевсим
HB Editions

Langues et Mondes
L’Asiatheque
OMBRA GVG
Panstwowy instytut
Wydawniczy
Новое литературно
обозрение
Мултиграф ДОО,
Скопие
Издателство Балкани,
България, Les Edition
L’Espirit des Peninsules,
Франция

Име на проекта
Превод на турски на повестта „Балада за Георг
Хених” от Виктор Пасков

Отпусната
сума,
лева
2600

Anthologie du recit bulgare contemporain

3800

Le chapeau mecon

4800

Превод на Чудомирови разкази на албански език

2800

Polish edition of MOTHERS by Theodora Dimova

2600

Ново европейско писмо.България./Г.Господинов”
Естествен роман”/

800

Балада за Георг Хених

2600

Плячка, роман на Георги Гроздев

1000

36

Консултантски център
Участие

Превод на романа на Анжел Вагенщайн „Сбогом
Шанхай”

4000
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СПИСЪК НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ ПРОЕКТИ ОТ КОНКУРСА НА ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА
ДЕБЮТНИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИЗКУСТВА И КУЛТУРА НА
НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА”, ЩВЕЙЦАРСКА КУЛТУРНА ПРОГРАМА, ГЬОТЕ
ИНСТИТУТ СОФИЯ И ФОНДАЦИЯ КУЛТ.БГ
/конкурс № 42 сесия І/
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Кандидат
Вероника Рачева
Деница Чакалова

Име на проекта
МедиАРТопедия
Плодова соната

Александра Терзийска

One Day
Overground
Ром и водка
Арт пространство
Лято 2006

Димитър Сарджев
Яна Костова, Владия
Михайлова
Калина Терзийска
Виолета Витанова
Сдружение за съвременен
танц „Танц.БГ“

Малък динамит
Адаптация /танцо
в проект/
Видео и Танц LAB

Област на проекта:
визуални изкуства
визуални
изкуства /инсталация/
музика

Отпусната сума:
1834 лв
1700 лв

театър
визуални изкуства и
критика /3 уъркшопа и
изложба/
театър
танцов театър

4170 лв.
2860 лв.

съвременен танц

2448 лв.

4181 лв

4100 лв.
2495 лв.
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Сдружение ВОКС

Call for music

музика

3320.00 лв.
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СПИСЪК
НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ ПРОЕКТИ ОТ КОНКУРСА НА ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕБЮТНИ
ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИЗКУСТВА И КУЛТУРА НА
НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА”, ЩВЕЙЦАРСКА КУЛТУРНА ПРОГРАМА,
ГЬОТЕ ИНСТИТУТ СОФИЯ И ФОНДАЦИЯ КУЛТ.БГ
/конкурс № 42 сесия ІІ/
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Кандидат

Име на проекта

Фондация КРЪГ

Метафорите на мултикултурната
реалност
Да бъде Еуфония

Веселина ДраголоваДанаилова
Общество за фолклор
Мария Добревска
Петя Пиперкова
Младен Алексиев
Драматичен театър Ловеч
Весела Василева
Вяра Млечевска

Отпусната
сума:
760лв.
1150лв.

Фолклорът в съвременния свят
Жулиет Летърс
Jam Session
Нищо по- хубаво
PLAYBACK
Зад огледалото
По следите на загубеното време

500лв.
1350лв.
1070лв.
2750лв.
900лв.
2000лв.
3800лв.

Ива Свещарова

Огледална фаза

3230лв.

Българска Кастинг Агенция

Информационно обслужване и
създаване на БОРСА ЗА ДЕБЮТАНТИ в
областта на аудио- визуалните
изкуства
My favorite movie

1100лв.

Международен конкурс за ударни
инструменти- ПЕНДИМ- 2007

1000лв.

Национален конкурс за съвременна
хореография

4750лв

Групировка 2017
Фондация Пендим

Фондация Хюмартс

2500лв.
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Виктория Димитровa

Имаш нужда от моята любов

1482лв.
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СПИСЪК НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА НА НАЦИОНАЛЕН ФОНД
“КУЛТУРА” ЗА ЕДНОГОДИШНА СТИПЕНДИЯ НА ТАЛАНТЛИВИ ВЪЗПИТАНИЦИ НА
СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА ПО ИЗКУСТВАТА /КОНКУРС № 43/
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Училище

специален предмет

НХГ „Акад. Илия Петров”

скулптура

НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров”

Пиано

НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров”

Пиано

НУИИ „ Илия Петров”

Графика

НУИ „Проф. В. Стоянов”, Русе

Цигулка

НУИИ”Илия Петров”

Графика

Национално училище за танцово изкуство

Класически танц

НУИ „Професор Веселин Стоянов”

Изобразително
изкуство

НУМИ „Добрин Петров”

пиано

Национално училище по изкуствата
„П.Пипков”

пиано

НХГ”Димитър Добрович”

Рекламна графика

НУМСИ „Професор Панчо Владигеров”

пиано

НХГ” Димитър Добрович”

Художествена тъкан

НУИ „Добри Христов”

Живопис

НУИ „Добри Христов”

Пиано

НУИ „Проф. Веселин Стоянов”

Пиано

Национално училище за музикално и
сценично изкуство” Панчо Владигеров”

пиано

СХУ за изящни изкуства „ Панко Лавренов”
Пловдив

стенопис

НУМСИ” Проф. Панчо Владигеров”

пиано

Рафаил Николаев Рафаилов

Национална професионална гимназия по
полиграфия и фотография

полиграфия

Радослав Ненчев Ненчев

Национално Музикално училище „ Любомир
Пипков”

цигулка

Национално училище за танцово изкуство

Класически танц

Име на кандидат
Ема Кръстева Вакарелова
Люба Владимирова Куртева
Манол Станчев Паскалев
Чавдар Красимиров Тодоров
Живко Георгиев Георгиев
Борис Веселинов Праматаров
Десислава Ангелова Стоева
Яна Николаева Друмева
Иван Колев Пенев
Христина Пламенова
Павлова
Пламена Стоянова Дичева
Александра Иванова
Кремъкова
Елеонора Тодорова Терзиева
Кристина Боянова Янева
Габриела Николаева
Ефтимова
Петя Софкова Станева
Мартина Борисова Минкова
Катерина Георгиева
Куманова
Мануела Агелова Петрова

Анита Атанасова Манолова
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Мирослав Стоянов Шиянов
Ива Кирилова Ябланска
Тома Николаев Илиев
Калина Тошкова Митева
Александър Александров
Пеев
Ненко Цветанов Цачев
Мария Иванова Тикова
Кристина Стефанова Хинова

Национално училище за танцово изкуство

Български народни
танци

НМУ”Л.Пипков”

цигулка

НМУ”Л.Пипков

цигулка

НМУ”Л.Пипков”

цигулка

Средно художествено училище за приложни
изкуства „Свети Лука”

Дърворезба

НУФИ „Филип Кутев”

Кавал

ПГПИ „Акад. Дечко Узунов”

Дизайн

НМУ”Л.Пипков”

Цигулка
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СПИСЪК НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ ПРОЕКТИ ОТ КОНКУРСА НА НАЦИОНАЛЕН ФОНД
“КУЛТУРА” ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОУЧВАНЕТО, ОПАЗВАНЕТО И
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА ТРАДИЦИОННАТА БЪЛГАРСКА КУЛТУРА И АВТЕНТИЧЕН
ФОЛКЛОР /конкурс № 45/
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Организация
Читалище „Мито Марков”

Читалище „ Св.Цар Борис
I „Бистрица
Народно читалище
„ Просвета” –Бургас
Сдружение „ Наш
свят„ гр. Варна

НЧ Напредък 1871
НЧ „Любен Каравелов” –
с. Куртово Конаре
НЧ Просвета – 1928, с.
Риш
НЧ Сергей Румянцев
НЧ Светлина-с.
Шипково`

НЧ Мироско Райчев, с.
Горни Богров

НЧ Николай Лилиев
НЧ Орфееви гори, РЕКИЦ
Читалища, обл. Смолян
Сдружение с нестопанска
цел Училищно
настоятелство при
основно училище Драган
Манчов, гр. Пловдив

Име на проекта

Бележки

Отпусната
сума, лв.

Назад към извора

400 – CD
920 – камера
18 - снимки

1398

Наследството на
Бистрица

Изработка на CD и
книжно тяло

1500

Работилница за
великденски яйца
Спортните народни
игри-извор на здраве и
български дух
Нищо не е забравено,
нищо няма да бъде
забравено!
Съвременното читалище
със съвременна визия за
фолклора

235
130
390
180
600

Материали
Други разходи
/Без хонорари/

868,70

– консумативи;
– озвучаване;
– награди;
– видеозапис;
- брошура

1535

871
Всичко без перо
хонорари

820

Минало, настояще и
бъдеще в Ришкия
фолклор, специфика на
обичаите и празниците
Живее ли в българина –
българското

Техника /до раздел
отопление/

823

Без костюми

1200

Вкусът на сватбарското
жито

Изработване на
мултимедия и
тиражиране

1600

Русаля в с. Горни
Богров

150 – озвучаване;
400 – оркестър;
100 –
фотодокументация;
240 – дигитално
заснемане;
50 – изложба;
130 – подготовка и
работни срещи

1070

Коледен етнофестивал
Да запеем коледарски
песни
Живият фолклор в
родопските читалища

500 – награден фонд;
300 – изложби;
400 – реклама;
500 – изработване на
уеб страница;
300 – уеб дизайн

1200

Експедиция Фолк-Арт

100 – награди детско
творчество;
300 – изложба;
600 – видеоклип и
награди фестивал

1000

800
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Читалище Пробуда

НЧ Св. Св. Кирил и
Методий, Баня
НЧ Васил Левски С.
Климент, общ. Карлово

НЧ Изгрев

Поглед към миналото –
надежда за бъдещето
Традицията – вечен,
непресъхващ извор
С традиция и песен – от
миналото, към
бъдещето

Фолклорното богатство
на с. Граф Игнатиево

Читалище Нов живот

Миналото, без което не
можем

НЧ Отец Паисий, гр.
Девня

Автентичният фолклор
– мост на младите
рудари към общността

Общински център за
работа с деца – гр.
Априлци
НЧ Елдород, Боаза

Сдружение с нестопанска
цел „ Бъдеще за Кубрат”
НЧ”Васил Левски”
с.Горна Росица, общ.
Севлиево
Училищно настоятелство
при ХГ” К.Преславски” –
Варна
Читалище Светлина, с.
Калчево

Народни обичаи от
Априлци на живо и по
Internet

140 – фотозаснемане;
400 – записване DVDм
250 – записване CD;
220 – концерт;
350 – дигитален
запис;
450 – камера;
50 – диктофон;
Бюджет без
канцеларски
материали
ПРЕПОРЪКА – да се
видеодокументира
дейността по проекта
Изработване на сайт
Да се включи и
закупуване на камера
поради завишен
бюджет
150 – видеозапис;
500 – рекламни
дипляни
Дъска, букви, скицник,
пастели, водни бои,
тебешир, четки,
флумастери,
химикалки, моливи
700- DVD;
900 – изготвяне и
поддържане на сайт

1010

850

1185

1500

650
615

1600

Виртуален център за
съхраняване и
популяризиране на
изворния фолклор
Единство в
многообразието, чрез
живите традиционни
културни форми”
„Жива памет”
Пресъздаване и запис
на автентични
фолклорни обичаи

870 – сайт;
400 – заснемане;
650 – CD - направа

1920

300 – CD;
500 - превоз

800

230 – заснемане и
направа на DVD;
560 - тиражиране

790

Фолклорът – пътуване
към миналото и към
себе си

296 – концерти;
395 – транспорт;
79 - материали

767

От извора

500 – осветление и
озвучаване;
250 – транспорт;
400 – рекламни
материали;

1150
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НЧ Наука-Троян

Читалище Светлина, с.
Жълтеш
НЧ Миньор
НЧ Просвета

НЧ Братя Грънчарови,
Горна Оряховица
Гражданско сдружение
Сириус, Кърджали

Сирница в Троян – ден
за прошка

С читалище Светлина от
стари към нови времена
Разказвачи
Великден в Гъмзово

Популяризиране
дейността на Детска
фолклорна студия
Раховче
Младежко етностудиосъхраняване традициите
на населението от
Източните Родопи

420 – филм;
220 – траен носител и
копия;
50 – снимков
материал;
400 – изработване на
уеб страница;
460 – каменен кръст
230 – обреден камък
300 – пясък и фракции

1090

600
300
500
746
200
CD;
219

1400

– DVD;
– CD;
- заснемане
– видео камера;
– изработване на
- фотоапарат

990

/резерва/
1125
/резерва/
1500

180 – уеб страница;
200 – мултимедиен
продукт;
574 – транспортни
разходи

954
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СПИСЪК
НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ ПРОЕКТИ ОТ КОНКУРСА НА НАЦИОНАЛЕН ФОНД “КУЛТУРА” ЗА
ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯНА ЗА ПРОЕКТИ С НАЦИОНЛАНО ЗНАЧЕНИЕ
2006 година /конкурс № 46/
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Име на кандидата

Име на проекта

ДСТ „Алеко Константинов”

Летопис на ДСТ „Алеко
Константинов”

Фондация „Идея за театър”

Театрален алманах
„Гестус”
Театралната памет

Съюз на артистите в
България
Красимир Трендафилов –
Ботрен
НЧ „В.М. Гаршин”, село
Светлен, общ. Попово
Регионален исторически
музей -Търговище
„Аудиовидео Орфей”, ЕАД
Фондация „Международен
театрален фестивал
„Варненско лято”
АРТ ФЕСТ ЕООД

Изграждане и поставяне
на бронзова пластика „Св.
Св. Кирил Методий”
Светлен наш общ дом
Крепостта Мисионис –
аварийно защитни
дейности
Здрава, здрава Годинчица
Театърът, пресичащ
границите
Ново българско кино

Област на
изкуството
Информационно –
справочно издание за
театър
Театър - периодика

Отпусната
сума
3000

театър

2500

скулптора

3000

фолклор – регионално
развитие
недвижими паметници
на култура

2000

фолклор, традиции,
народни обичаи
театър

3000

кино

3000

3000

2500

3000
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Перперикон ЕООД

„Зорница”

Периодика

1000
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СПИСЪК НА НАГРАДЕНИТЕ С НАГРАДА „ЗЛАТЕН ВЕК” БЪЛГАРСКИ ТВОРЦИ
Бяха раздадени четиридесет награди по две хиляди и петстотин лева на следните творци:

ПИСАТЕЛИ:
1.ТОДОР ВЕЛЧЕВ
2.ВОЙМИР АСЕНОВ
3.ВАНЯ ФИЛИПОВА
4.КОСТА АНДРЕЕВ
5.ХРИСТО ГАНЕВ
6.ИВАН РУСЕВ

ХУДОЖНИЦИ:
1.АНГЕЛ АХРЯНОВ
2.ГЕОРГИ КОВАЧЕВ
3.ЕВГЕНИЙ БОСЯЦКИ
4.ВЕСА КРАВАЕВА
5.МАРИЯ ИВАНОВА

МУЗИКАНТИ, КОМПОЗИТОРИ, ТАНЦЬОРИ:
1.КОСТА КОЛЕВ - композитор
2.РОСИЦА БАТАЛОВА - диригент
3.ВАСИЛ КАЗАНДЖИЕВ - диригент и композитор
4.СТОЯН ПОПОВ - оперен певец
5.ЛЮДМИЛА ЧЕШМЕДЖИЕВА - оперна певица
6.ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЯНЕВ - народен певец
7.НАТАЛИЯ ЦОНЕВА - балетмайстор

КИНОТВОРЦИ:
1.НИКОЛА КОРАБОВ - режисьор
2.ВАСИЛ КИСИМОВ3.ХРИСТО ТОПУЗАНОВ - режисьор-аниматор
4.ГЕОРГИ СТОЯНОВ - режисьор
5.ИВАН МАНЕВ - оператор

ТЕА ТРАЛНИ РЕЖИСЬОРИ:

1.
2.

АТАНАС ИЛКОВ
ГРИША ОСТРОВСКИ
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3.
4.

ЛЕОН ДАНИЕЛ
ВИЛИ ЦАНКОВ

ДРАМАТИЧНИ АКТЬОРИ:
1.ГРАЦИЕЛА БЪЧВАРОВА - актриса
2.ПЕТЪР СЛАБАКОВ - актьор
3.ГЕОРГИ ЧЕРКЕЛОВ - актьор
4.ИВАН ИВАНОВ - актьор и писател
5.СОТИР МАЙНОЛОВСКИ - актьор
6.СЛАВА РАЧЕВА - актриса
7.ЛИЛИ ПОПИВАНОВА - актриса
8.ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ (ПУКИН) - актьор
9.МИЛЧО ЧЕРВЕНКОВ - актьор
10.МИЛКА ЯНАКИЕВА - актриса

ЦИРКОВО ИЗКУСТВО
1.МИРТА ЖИТАРОВА - циркова актриса
2.ХРИСТО МИНЧЕВ ( ПИЛЕТО) - вариететен артист

БИБЛИОТЕЧЕН ДЕЕЦ:
1. РОСИЦА ПЕТРОВА - Библиотека „Сава Доброплодни" - Сливен
Бяха раздадени 10 награди по 1000 (хиляда) лева за млади творци:

ПИСАТЕЛИ:
1.МАЯ ДЪЛГЪЧЕВА - поетеса

ХУДОЖНИЦИ:
2.ИВА ЯРАНОВА - художничка

АКТЬОРИ:
3.СНЕЖИНА ПЕТРОВА – актриса
4.КАМЕН ДОНЕВ - актьор

РЕЖИСЬОРИ:
5.ЯВОР ГЪРДЕВ - режисьор

КИНОТВОРЦИ:
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6.ВЕСЕЛА КАЗАКОВА - актриса 7.ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ - актьор
8. АНДРЕЙ ПАУНОВ - кинорежисьор

МУЗИКАНТИ, КОМПОЗИТОРИ:
9. ГЕОРГИ ЧЕРКИН - пианист
10. ВАЛЯ ДЕРВЕНСКА – цигуларка
Бяха раздадени 10 награди по 500 (петстотин) лв. на читалищни дейци както следва:

1. Александър Милушев – Народно читалище „Заря” - Хасково
2. Тотка Полякова - Народно читалище „Габрово” – Габрово
3. Светла Славеева - Народно читалище „Петър Берон” – София
4. Анета Пендакова - Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий” – Раковски
5. Лука Карайлев - Народно читалище „Виделина” - Панагюрище
6. Недялка Трайкова - Народно читалище „Постоянство” – Лом
7. Катерина Харизанова - Народно читалище „15 септември 1903 г.” – Разлог
8. Мария Златкова - Народно читалище „Развитие” – Пещера
9. Мюджеля Билял – Културен център „Реджеб Кюпчу” – Бургас
10.Бойка Пашкулева - Народно читалище „Искра” - Гърмен
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Проучване на дейността на Национален Фонд „Култура”
Въведение
Контекст
Национален Фонд „Култура” (НФК) е държавна организация, създадена в края на 2000
година със Закона за закрила и развитие на културата (ЗЗРК) и с основна цел да
подпомага българската култура като привлича, управлява и изразходва средства за
изпълнение на националната културна политика. НФК работи със средства от
държавния бюджет и други източници на финансиране, описани в закона.
Национален Фонд „Култура” съществува вече шест години и непрекъснато търси
облика си и начина на работа, който ще му позволи да изпълнява по най-ефикасен
начин целите за които е създаден. През този период в началото на всяка календарна
година са правени проучвания за извършеното през изминалата. Същевременно в
последните години Фондът започва да прилага и по-стратегически подходи в работата
си, а в началото на първата година от членството на страната в ЕС започва преглед на
досегашната си дейност като се опитва да я сравнява с тази на сродни европейски
културни организации и се стреми да намери най-добрия модел на работа като
европейска културна институция.
Цели на проучването
Национален Фонд „Култура” иска да получи информация за това как се възприема
дейността му и какво е нейното въздействие върху развитието на културата в страната,
за да може да вземе информирани решения за посоката и начина по който да работи в
бъдеще и за да улесни присъединяването на страната към едно по-широко европейско и
световно културно пространство.
Период на проучването
Настоящото проучването събира данни за дейността на Фонда през изминалата 2006
година, но за да получи повече и по-конкретна информация за въздействието му върху
културната среда в страната се обръща и назад към последните четири години
(2003-2006).
Този период от четири години е избран, защото в него програмната дейност на Фонда
постепенно се стабилизира и придобива по-ясен облик.
Първите две години са време на търсене в който Фондът започва дейността си с
няколко еднократни програми1, които очевидно са епизодичен опит да се отговори на
определени нужди. Но в този период се слага началото и на няколко програми, които
продължават и по късно и образуват част от ядрото от основни програми на НФК програма за издаване на критическа литература, за опазване и проучване на недвижими
паметници на културата, програма „Дебюти”, както и стипендиите за ученици в
училищата по изкуствата.
Някои от програмите запазват съществуването си под различно име като например
програмата за финансиране на читалищни инициативи, която продължава в по-късен
период като програма за подпомагане на традиционната култура на малките общности,
1

Ппрограми за: разпространение на българското изкуство, за популяризиране и разпространение на българско
музикално творчество, подпомагане на държавни и общински художествени галерии за откупуване произведения на
съвременното изкуство, подпомагане на цирков спектакъл и стипендия, специализации по арт мениджмънт,
Финансиране създаването и поддържането на база данни и Интернет страница за музикална култура и български
фолклор.
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но по същността си дава подкрепа за издирване, съхранение и популяризиране на
автентичния български фолклор.
Обхват на проучването
В проучването са включени следните основни програми на Фонда: Критическа
литература, Стипендии, Мобилност, Преводи, Автентичен фолклор, Стратегически
инициативи.
Извън неговия обхват остават целевите субсидии, наградите, давани от НФК и
„Дебюти”, в която НФК участва като партньор и която изисква специално внимание мониторинг и оценка на цялата програма.
Целевите субсидии на НФК се дават със средства постъпили във Фонда от различни
източници. Подкрепата се отпуска за значителни проекти в областта на културата и
такива с национално значение. Тъй като този критерий е твърде общ, то и подборът им
е по-субективен. Те нямат характера на инвестиции, както може да се предположи от
името им, а по-скоро представляват предполагаемо разумно разпределение на средства
в края на годината. Поради горните причини тази програма не е включена в настоящото
проучване.
Специален случай е програмата за опазване на КИН, която съществува няколко години
преди НФК да предприеме един стратегически по-целесъобразен подход към нуждите
на КИН и да насочи подкрепата си към създаване на регионални стратегии, насочени
към съхранението и представянето на местните паметници на КИН. Така настоящото
проучване не включва първоначалната програма, а стратегическите инициативи,
свързани с КИН.
Целеви групи
Основните целеви групи са:
1. Бенефициенти и партньори на НФК през 2006 година
2. Бенефициенти, получили неколкократна подкрепа от НФК в периода 2003-2006
година
3. Бенефициенти и партньори в стратегическите инициативи на НФК
Методология
Информацията е събрана със структурирани въпросници, индивидуални интервюта и
преглед на документи на НФК (протоколи, формуляри за кандидатстване, критерии за
оценка на проекти по различните програми, вътрешни документи на Фонда, предишни
проучвания на дейността на Фонда, проекти и др.).
Подход
В дейността на Фонда има периодично значително натоварване свързано с обработката
на голям брой документи по кандидатстващи проекти, организация на оценката и
подбора им, информиране и консултиране на кандидатите, сключване на договори и
проследяване на отчетността на бенефициентите.
Към тези регулярни дейности се прибавя и по-сложния ритъм на работа върху
партньорски проекти и стратегически инициативи. Всичко това не позволява на съвсем
малкия експертен екип на Фонда да задълбочи работата си върху основните програми.
Така на нито една от тях не е направен мониторинг, а показатели за оценка на
програмите се разработват постепенно и с по-бавно темпо. Основното внимание на
Фонда към бенефициентите спира след получаването на отчет от тях, т.е, връзките
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формално се поддържат на административно равнище. Информацията, дадена от
бенефициентите под формата на отчети остава в повечето случай неизползвана и няма
публичност. Така един важен аспект от дейността на НФК остава скрит. Липсват и
събрани отзиви или критика за работата на Фонда. Всичко това прави невъзможно
използването на значително количество информация за целите на настоящото
изследване.
Поради горните причини основният използван подход в проучването е събраните
мнения да се сравнят и допълнят с данни от прегледаните документи и вътрешна
документация на Фонда за да се „сглоби” и получи една по-пълна и свързана картина на
неговата дейност. Поради тази причина мнението на бенефициентите не е строго
обособено, а по-скоро е допълнено с наблюдения и изводи от прегледа на документи и
други източници на информация.
Същевременно е направен опит да се зададат въпроси относно дейността на НФК,
които са актуални и за редица европейски и световни културни институции със сродни
задачи и функции. Целта е по естествен начин да се получи един по-ясен европейски
профил на НФК.
Извадка
Проучването обхваща 49 души:
Период на събиране
на информацията
Информацията е събрана в периода 1-28 февруари 2007 година
Резултати от проучването
Структура
Резултатите от проучването са обособени в три основни части:
- Начинът по който се възприема НФК от неговите бенефициенти и партньори;
- Въздействието, което има дейността му върху културната среда в страната;
- Очакванията и препоръките на бенефициенти и партньори относно бъдещата
му дейност като културна институция на европейска страна.
КАК СЕ ВЪЗПРИЕМА НФК И НЕГОВАТА ДЕЙНОСТ
Как се възприема НФК
Анкетираните бенефициенти и партньори на НФК го възприемат преди всичко като
организация, която развива културните ресурси на страната, но също и като
институция, която провежда културна политика и като нов за страната тип
финансираща организация в културата.
Фондът се възприема и като партньор, с когото макар и малка част от бенефициентите
заявяват, че искат да работят върху общи инициативи. Голяма част от анкетираните
възприемат Фонда като нетипична държавна организация, защото се опитва да работи с
гъвкавостта на неправителствена организация, има добри експерти и лесни процедури.
Изразено е и мнението, че НФК е една добра държавна организация, или такава,
каквато би трябвало да бъде една държавна организация.
Минимален брой анкетирани смятат НФК за обичайна държавна културна институция.
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Тези мнения пораждат няколко въпроса – за институционалната специфика на НФК, а
също и какво включват културните ресурси на страната, каква културна политика
провежда Фонда и какво означава нов тип организация, финансираща дейности в
областта на културата.
Презставените по-горе мнения на анкетирани съставят една картина на културна
институция много близка до разпространените в редица страни Съвети по изкуствата
(Arts Councils). По същността си те представляват относително автономни организации,
които работят с правителствени средства, но имат свободата да определят собствените
си приоритети, политика на работа и финансиращи програми, както и да вземат
независими решения за финансиране. Те се определят също и като организации,
работещи на «една ръка разстояние» от държавните структури. Основното предимство
(и задача) на тези организации е, че запазват решенията за финансиране на културата и
осъществяване на културната политика от политически влияния, осигуряват качеството
на културната продукция и използват демократични процедури като същевременно
облекчават правителствените структури в отговорността им за трудни решения за
финансиране на културата и ги освобождават да съсредоточат усилията си върху
цялостната културна политика. Съветите по изкуства са особено ценни с това, че
провеждат културната политика на ежедневно практическо ниво, стоейки максимално
близо до създателите и потребителите на културни продукти.
Ако се върнем отново към НФК, статутът и целите за който е създаден и изпълнява ще
видим, че на практика Фондът отговаря напълно на представените по-горе характерни
черти на Съветите по изкуства и целевите групи, с които работи възприемат
положително дейността му, отбелязвайки качествените разлики спрямо познатите в
страната модели на културни институции. Съществуването в България на организация,
работеща на принципа на «една ръка разстояние», споделян от повече от 83 страни в
света2 има особено важно значение за изграждането на общ език с европейските
културни институции, а дава също и надежди за едно по-стабилно развитие на
българската култура.
Подкрепата на НФК за развитие на културните ресурси се приема като особено ценна
от мнозинството анкетирани. Имайки предвид обхвата и целевите групи на основните
програми на НФК може да се приеме, че бенефициентите на Фонда разширяват
понятието за културни ресурси, (което обичайно включва недвижими паметници на
историческото наследство, природни забележителност с културна ценност,
инфраструктура и др.), прибавяйки към тях и човешките ресурси. Действително НФК е
една от малкото български организации, която подкрепя културен обмен и дава
стипендии за млади творци. Друг особено важен аспект на развитието на културните
ресурси е създаването на умения за развитие на културна политика и промяната на
отношението към гражданското участие в този процес, за които Фондът допринася чрез
стратегическите си инициативи.
НФК е създаден с основната цел да изпълнява националната културна политика3.
Имайки предвид обаче неустановения характер на последната, съчетан с недостатъчно
добро законодателство и неадекватни методи на финансиране идва логичния въпрос как
Фондът допринася за изпълнението й, доколко е ограничен от нейните недостатъци и с
какво спомага за подобряването й.
Отговорът е нееднозначен, но програмите на НФК безспорно прилагат основните
принципи на националната културна политика4 и чрез тях се финансират част от
основните приоритетни области на тази политика. Важно значение има и начинът на
2

Вж Independence of Government Arts Funding, 2006, p23-24
Вж ЗЗРК, чл. 24
4
Вж ЗЗРК, чл.2
3
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работа на Фонда, който с всяка изминала година става по-системен и информиран.
НФК е една от немногото държавни културни институции, които обосновават
годишния си бюджет с добре структурирани документи, прилагат определени политики
на работа и проучват ежегодно степента в която са постигнали целите си. Разбира се
част от планираните дейности понякога остават неосъществени поради нарастващата
им амбициозност. Отбелязвайки, че НФК провежда културна политика бенефициентите
дават признание и на стремежа на Фонда да въздейства върху определени области на
културата по системен и обоснован начин, т.е. да спомогне за управление на процесите
в културата, а не за тяхното администриране.
Особено ценно качество на НФК е стремежът да разшири инструментите си за
изпълнение на културна политика. Принципно една от слабите страни на организации
от типа на НФК в Европа и по света, работещи на «една ръка разстояние», е
ограничаването до даване на субсидии като основно средство за въздействие върху
културния живот. НФК се опитва да разшири инструментариума си с даване на
специализирана информация (бюлетин «Култура»), финансиране на изследователски
проекти в културата и подкрепа за развитие на регионални културни политики.
Вероятно основната причина НФК да се въприема като нов тип финансираща
организация в културата е фактът, че притежава относителна автономност, има
сравнително широк обхват от приоритетни области, работи в национален мащаб и дава
финансиране на организации с разнообразен характер. На практика той е единствената
държавна институция която финансира независими културни организации на конкурсен
принцип.
Дали обаче Фондът действително предоставя нов тип финансиране? НФК дава като
субсидии сравнително малки суми за определени разходи на значителен брой
кандидати, т.е. подкрепата му е в малък размер, но цели да бъде използвана така, че да
се получи по-голямо въздействие, т.нар «ефект на лоста». Да се определи този ефект е
трудно поради липсата на достатъчно информация, но най-общо той включва
придобиването на умения, създаването на професионални контакти, създаването на
културен продукт и промяната на нагласи.
Мнозинството бенефициенти смятат, че този начин и размер на финансиране е
неудачен, не може да доведе до търсения по-голям ефект и трябва да се замени със
значително по-голяма подкрепа за по-малък брой и по-значителни проекти. Естествено
възниква въпросът съществуват ли тези проекти, имат ли културните организации
капацитет да ги подготвят и осъществят, може ли средата да ги приеме. На практика, за
момента, сред кандидатстващите проекти в почти всички програми на Фонда
действително значимите и мащабни начинания са сравнително редки.
Трябва да се има също предвид и факта, че НФК подкрепя предимно субсидираната
култура в противовес на комерсиалната и популярната. Той работи в рамките на
субсидийното мислене, все още характерно за държавната културна политика за
разлика от инвестиционното мислене, което остава малко познато в страната.
Споменатият по-горе принцип на финансиране, прилаган от Фонда позволява в една и
съща културна среда и пазар на културни продукти да съществуват организации с
годишен бюджет от 1000 лв, най-големите културни фестивали в страната и
организации с държавно субсидиране от порядъка на милиони лева. От тази гледна
точка финансирането, давано от Фонда е наистина демократично и в определен смисъл
уникално за страната, но същевременно то поддържа един пазар с много разнородни
участници.
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В заключение можем да се обърнем към една идея за нов тип финансираща организация
в културата, представена преди 10 години от Чарлз Ландри в неговия доклад върху
културната политика на България5, която все още остава утопична за страната:
„Финансиращите институции трябва да подпомагат икономиката на културата и
да виждат себе си като насърчаващи институции. Думите означават да бъдат
умели, жизнени, с бърза реакция, активни и гъвкави, в качеството на реализатори и
катализатори. Това означава да подпомагат създаването на повече културна
продукция (изделия на приложните изкуства, постановки и т. н.), които се купуват,
продават, потребяват и гледат и по този начин оказват подкрепа на заетостта и
останалата инфраструктура в сферата на изкуството. Органите за финансиране на
изкуството в България трябва да гледат на организациите в сферата на изкуството
като на насърчаващи компании, които имат нужди до достъп до средства. Това
означава, че те трябва да бъдат разглеждани като фирми с потребност за развитие
на бизнеса, но бизнес от определен вид. Фирми с по-широк диапазон от критериите за
преценката на развитието на продукта (например, с ударение върху иновациите) и в
резултат на това, които се нуждаят от различни критерии за оценка на
ефективността, успеха, или неуспеха и подходящата норма на печалба.”
Казаното по-горе не трябва да се разбира като критика към дейността на НФК, а поскоро като опит да се разшири контекста на неговата дейност, но също и да се помисли
дали потенциалът на работа на НФК не би могъл да се развие и с прилагането на
алтернативни6 за страната начини на финансиране, част от които се използват в Европа
и по света.
Постижения на НФК
Като основно постижение на НФК се отбелязва финансирането, което той дава на
области за които няма достатъчно подкрепа.
НФК има отговорността да работи по основните приоритетни области на националната
културна политика, които за удобство могат да се обобщят в няколко ключови думи:
създаване, съхраняване и разпространение, културно-историческо наследство,
научноизследователска дейност; международна културна дейност; нови и
експериментални форми; култура на етнически, религиозни и езикови общности,
образование, творчески стипендии, български общности в чужбина, достъп на деца и
младежи до изкуство и култура; любителско изкуство.
На практика финансирането за преобладаващата част от тези области е силно
ограничено като източници, недостатъчно като размер и неефективно като начин на
предоставяне. Трябва да се има предвид също, че средствата за култура в държавния
бюджет намаляват с всяка година (тенденция, характерна за редица страни в света).
Същото се отнася и за броя на чуждестранните донорски организации в България, а
дарителството и спонсорството за култура все още са в началото на развитието си. Така
в действителност надали има област в културата, която да получава достатъчно
средства за развитие. В този смисъл подкрепата на НФК наистина е от решаващо
значение.
За сравнение данните от проучването показват, че мнозинството от анкетираните
бенефициенти на НФК работят с характерното за страната смесено финансиране –
(държавно, общинско, чуждестранно, частни спонсори и собствени средства). В редица
случаи се използват два и повече източника на подкрепа. Преобладаващ е броят на
5
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Културната политика в България, Доклад на европейски експертен екип, Ч.Ландри, 1997 г., стр. 58
Културната политика в България, Доклад на европейски експертен екип, Ч.Ландри, 1997 г., стр.55
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работещите с държавно финансиране, следван от тези, които финансират проекти със
собствени средства. Трябва да се отбележи, че никой от анкетираните бенефициенти не
работи само със собствени средства освен в случаите, когато те идват от стопанска
дейност, които са малко на брой. На трето място по честота на използването е
чуждестранната финансова помощ (напр. отпусната за частно издателство, творчески
съюз, НПО и научен институт на БАН). На предпоследно място са частните спонсори с
много редки указания са спонсорство от бизнеса. Общинското финансиране се среща
най-рядко и е запазено изключително за общински организации и дейности.
Като второ по значение постижение на НФК анкетираните определят гъвкавия начин на
работа и създадените от Фонда партньорства.
Въпреки, че както ще стане ясно по-долу публичната информация за дейността на НФК
е недостатъчна търсенията на Фонда са действително динамични. За това говори както
вътрешното преобразуване на някои програми за да се постигне максималното им
въздействие7 така и търсенето на професионални контакти и партньори в страната и
извън нея. Само в последната година екипът на НФК е направил няколко интересни и
перспективни международни контакта с националния Фонд за култура на Румъния, и
активизирал връзките си с международната федерация на културните организации
(IFACCA) и британската мрежа «Arts&Business». По покана на Фонда представител на
«Arts&Business» участва с представяне на английския опит в свързването на
изкуството и бизнеса в конкурса «Бранд мениджър на годината», организиран от EURO
RSCG София.
Задълбочаването на контактите с мрежа от мащаба на IFACCA са довели до начални
опити за представяне в страната на практиката на регенерация на градската среда със
средствата на културата. НФК планира бъдещи дейности в тази колкото актуална
толкова и непозната в България област.
Сред най-сериозните партньорства в които участва Фонда е това със Швейцарската
агенция за развитие и сътрудничество за организиране на Форум-процесите в областта
на културата в страната. Тази тема се споменава тук само за изчерпателност, но е
разгледана по-долу.
На трето място като постижение на Фонда анкетираните поставят добрите процедури и
собствената политика на работа.
Голямото мнозинство от бенефициенти одобряват процедурите на Фонда, макар и да
имат редица препоръки за подобряването им, но общото впечатление е, че те са
обмислени и подпомагат кандидатите, а не ги затрудняват.
Съществуват и отделни отбелязвания на добрите експерти на НФК, като впечатлението
е, че доброто професионално ниво на екипа от експерти, който НФК привлича за
подбор на кандидатстващите проекти се приема като даденост. Мнозинството
анкетирани са единодушни, че проектите им са оценени компетентно и смятат, че
практиката на Фонда да сменя експертите си на определени период, както и да
публикува имената им в отчетите си е особено добра и нова за страната. В това
отношение НФК действително поддържа една разпространена в света практика на
прозрачност и работи (както правят и сродните му чуждестранни организации) като
«наема» експерти в комисиите към отделните програми за да осигури добро качество на
решенията за финансиране. В редица организации по света се смята, че използването на
хора на изкуството в споменатите комисии създава доверие у кандидатстващите.
Публично присъствие на Фонда
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Като напр. програмата за подкрепа на КИН, която се развива в подкрепа на регионални културни стратегии,
включващи местното КИН.
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Повечето анкетирани научават за НФК в личен разговор или в Интернет. Незначителен
брой бенефициенти са разбрали за съществуването на Фонда на събития, подкрепяни от
НФК, от статия в пресата, от контакти с колеги, от Министерство на културата (МК)
или чрез логото на Фонда в подкрепените от него издания.
Присъствието на НФК в публичното медийно и виртуално пространство е незначително
и епизодично. Въпреки че значителна част от анкетираните научават за дейността на
Фонда от информация в Интернет Фондът още няма собствена страница и е «приютен»
на Интернет страницата на МК. Информацията за дейността на НФК се разпространява
по неформални пътища, предимно в лични и професионални контакти.
Повечето от анкетираните познават само част от дейността на НФК и най-вече бюлетин
«Култура», а чрез него и някои от проучванията и изследванията, които Фондът прави.
Съвсем малък брой са запознати със стратегическите инициативи на НФК.
За необходимостта от информация за работата на Фонда говори и интереса с който е
приет бюлетина на НФК. Той може да се обясни и с темата на публикуваното
изследване на НФК, а също и с това, че изследвания в областта на културата рядко имат
по-широка публичност. Обикновено те се поръчват от отделни организации, остават за
тяхна вътрешна употреба и евентуално стават достояние, по неформален път, на тесен
кръг специалисти. За популярността на бюлетина благоприятства и факта, че той е на
хартиен носител и достига до читатели, които нямат добър или лесен достъп до
Интернет.
Стратегическите инициативи на НФК, свързани с Форум процесите (ФП) в културата
също нямат представяне и разпространение от самия Фонд като се изключи краткото
им споменаване в годишни отчети. Информация за тях може да се намери на Интернет
страницата на партньорската организация в този проект (ФРМС)
Част от препоръките на анкетираните показват, че бенефициентите на Фонда нямат
информация за цялостната дейност на НФК. Повечето познават предимно програмите,
към които имат пряк интерес.
За това доколко липсва информация за Фонда говори и почти анекдотичната ситуация
по време на събиране на информация за настоящото проучване, когато един от
дългогодишните бенефициенти на НФК, попълвайки въпросника, открива колко много
неща не знае за Фонда и моли за повече информация.
В определен смисъл по-добрата публичност на Фонда би означавала и по-добра
отчетност, но не финансова, а отчетност за резултатите и продуктите от неговата
дейност. За периода от 2003 до 2006 година само по програмите, включени в
проучването НФК е подкрепил 726 проекта. Дори изброяването на продуктите,
получени в резултат на тази подкрепа би било впечатляващо. Тези факти дават всички
основания, а и задължават Фонда да привлече общественото внимание към дейността
си, най-малкото защото има какво да покаже. Един по-задълбочен поглед към
получените резултати и продукти и евентуалното предоставяне на информацията за
публично ползване (във формата на база данни) ще даде по-добра основа за оценка на
ефективността на Фонда и ще му позволи да обогати информационните си средства за
осъществяване на културна политика.
Компетентност и авторитет на Фонда
Положителното възприемане на Фонда почива в значителна степен на неговия
авторитет и на компетентните решения за финансова подкрепа, а също и на влиянието,
което подкрепата на Фонда оказва за привличане на допълнителни средства.
Мнозинството анкетирани смятат, че проектите им са оценени компетентно и по
достойнство от НФК. Въпреки, че основното доказателство за това е полученото
финансиране и неговият размер, анкетираните привеждат и редица други доводи:
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o добрите резултати от подкрепата,
o адекватно преценени нужди в определена област на изкуствата,
o добрите качества на самите проекти,
o дадена подкрепа в продължение на няколко поредни години (инвестиция?),
съществуването на професионален и потребителски интерес към продукта на
проекта, изключителното разбиране за важността на проекта и професионалната
помощ при кандидатстването,
o удовлетворените изисквания на кандидатите,
o интерес към финансирания проект в чужбина,
o финансиране на млади автори или специализирани области в културата и
изкуството, компетентни оценители,
o подкрепеният проект води до осъществяването на допълнителни дейности,
o подкрепата на НФК се оказала решаваща за осъществяване на проекта,
o заради положителната реакция на екипа на НФК,
o оценена важността на проекта и перспективата за бъдещи контакти.
Една част от анкетираните смятат, че подкрепата на НФК е гаранция за качеството на
проекта и авторитетът на Фонда е помогнал при привличането на допълнителни
средства, включително и от частни спонсори. Други приемат Фонда като финансов
партньор в проекта. Подкрепата на НФК често се интерпретира и като гаранция, че
проектът ще бъде изпълнен.
Отбелязва се, че въпреки уважението с което се ползва НФК това не винаги е
достатъчно за привличане на допълнителни средства. Има и случаи в които подкрепата
на НФК възспира спонсорите, защото те са убедени, че помощта, дадена от НФК е
достатъчна, което в повечето случаи не е вярно.
Друга група анкетирани отбелязват, че авторитетът на НФК не помага за привличането
на допълнителни средства поради няколко причини: в България реално не съществуват
други източници на финансиране на определени области на изкуство и култура освен
НФК; липсва адекватно законодателство, политика, приоритети, визия, пр.
Почти всички анкетирани заявяват, че ще кандидатстват отново пред НФК, като една
част отбелязват, че нямат друг избор.
Изброените по-горе доводи на анкетираните за добрата оценка от страна на Фонда
потвърждават още веднъж, че НФК проявява характерното за сродни чуждестранни
организации (работещи на «една ръка разстояние») преимущество да взема решения за
финансиране, които съответстват на нуждите на артистичната общност, разнообразни
са, могат да подкрепят смели или новаторски проекти и като цяло качеството на
решенията за финансиране, които взема е добро.
Изводи и акценти


Дейността на НФК се възприема положително – като като нов тип финансираща
организация в културата, която развива културните ресурси на страната и
провежда културна политика



Поставен в по-широк контекст моделът на работа на НФК е нов за страната и е
основан на принципа на «една ръка разстояние». Той се използва от множество
страни в Европа и света и носи редица преимущества сред които по-добро
качество на решенията за финансиране и по-стабилно изпълнение на културната
политика.
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Наличието на подобна културна институция е особено полезно за България за
установяване на връзки и общ език с европейски и световни културни
институции.



НФК има особено ценен принос в подкрепа на културните ресурси чрез
създаването на умения за развитие на културна политика и промяна на
отношението към гражданското участие в този процес.



НФК подпомага изпълнение на националната културна политика като се стреми
да управлява процесите в културата , а не да ги администрира. Той разширява
инструментите си за въздействие и включва освен отпускането на финансова
помощ също и предоставяне на информация и развитие на стратегически
умения, а също и контакти със сродни чуждестранни организации.



Финансирането, давано от Фонда се възприема като ново предимно заради
демократичния конкурсен принцип на който се основава, но по същността си то
е познато в страната и подкрепя висшата, субсидираната и отчасти аматьорската
култура (дейността на читалищата) като оставя извън обхвата си популярната и
комерсиалната култура, както и области като, градския дизайн или
промишлените изкуства.



Размерът и начинът на финансиране се възприема като недостатъчно ефективен
– малки суми, дадени на много проекти не могат да постигнат търсеното позначимо въздействие. Финансирането е насочено към създателите на културни
продукти, а не към потребителите и все още няма за цел да подпомогне
икономиката на културата в страната. Подкрепата на НФК обаче е от голямо
значение за множество области, които имат несигурни или липсващи източници
на финансиране;



Решенията за финансиране, които взема Фондът като цяло съответстват на
нуждите на артистичната общност, подкрепят смели или новаторски проекти и
допринасят за авторитета на Фонда.



Резултатите от дейността на Фонда най-общо включват придобиване на умения,
изграждането на професионални контакти, създаването на културен продукт и
промяна на нагласи.



НФК има динамичен модел на работа с леки процедури, качествени решения за
финансиране и непрекъснато търсене на нови контакти и партньорства, част от
които с някои големи международни културни мрежи.



Публичното присъствие на Фонда не съответства на мащаба на дейността му и
все още е слабо развито.

КАКВО Е ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА НФК
Общи принципи
Както беше споменато по-горе въздействието на дейността на НФК е особено трудно да
се определи и оцени преди всичко поради липсата на информация за дейността му,
събрана и подържана във форма, подходяща за проучвателска работа, а също и поради
липсата на разработени индикатори за оценка на отделните програми.
В настоящото проучване въздействието на Фонда се търси в няколко посоки:
-

Какви са резултатите от изпълнението на финансираните проекти?

-

Какво значение отдават бенефициентите на дадената им подкрепа, полезна
ли е тя за тях и в какво отношение?
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-

Какви са резултатите от неколкократна подкрепа за един бенефициент през
годините?

-

Какъв ефект имат или се очаква да имат стратегическите инициативи на
НФК?

Резултати от подкрепата на Фонда
Мнозинството анкетирани отбелязват като резултат от получената подкрепа
създаването на професионални контакти и партньорства. На второ място по важност
идва получения продукт (издание, доклад, Интернет страница, филм, пр.). Значителна
част от респондентите изтъкват значението на получени нови знания и умения както и
участието в различни събития (фестивали, обучения, арт-борси, научни срещи, др.) или
организирането им (турнета, фестивали в страната, др.) като особено ценно.
В редица случаи подкрепата на един проект води до получаването на няколко
разнообразни по характер резултати, напр. обучение, участие в събитие и създаване на
контакти и професионални връзки, които продължават след приключването на проекта.
Най-ценни от гледна точка на резултатността им са проектите, които имат макар и
условна възвръщаемост под някаква форма, обикновено като продължение на проекта
и/или създаване на по-продължителни контакти и общи дейности с чуждестранен
партньор. Остава под въпрос доколко скритият потенциал на подобни проекти може да
се открие при оценката им от експертните комисии на НФК, както и дали подобни
проекти не трябва да бъдат търсени проактивно от Фонда.
Един от основните въпроси тук е може ли НФК да търси резултати от подкрепата,
която дава при условие, че тя обичайно е ограничена и покрива само малка част от
общия бюджет на един проект? Макар и по предварителна обща преценка отговорът да
изглежда положителен той ще бъде потвърден едва след задълбочена оценка на
резултатите от подкрепените проекти на основата на внимателно разработени
показатели за оценка на програмите, а също и на критериите по които се извършва
подборът на проекти.
Друг съществен въпрос е доколко бюджетът на Фонда и формата на финансиране чрез
субсидии съответстват на очакваните продукти и резултати, реалистично ли е да се
търси особено значимо въздействие на дейността на Фонда при размера на бюджета с
който работи и дали НФК въпреки тези финансови условия не постига едно добро
влияние върху културния живот?
Важно е също има ли подкрепата на Фонда очевидно и/или измеримо въздействие.
Дотолкова доколкото тя е насочена преди всичко към създаване на продукти (а не на
привличане на публика или маркетинг на културни продукти) и отчасти към промяна
на отношения е възможно да се проследят получените резултати и да се подготви
основата за последваща оценка на въздействието й върху културата в страната.
Резултатите от дейността на НФК зависят в значителна степен и от това доколко е
ефективен процесът на подбор в различните програми на Фонда. Общото мнение на
анкетираните е, че той е компетентно направен. Всяка от програмите има разработени
условия за кандидатстване и критерии за подбор. Качеството на решенията за
финансиране се гарантира от професионалната компетентност на комисиите, които
разглеждат всички проекти, отговарящи на техническите условия на конкурсите и ги
оценяват по определени критерии. Този начин на оценка на кандидатстващите проекти
се използва в редица културни организации по света и се основава на предположението,
че комисиите се състоят от професионалисти, които най-добре могат да преценят
качеството на проектите и че така взетите решения за финансиране отразяват най-добре
обществените интереси8.
8
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Критериите за оценка на проектите обаче не винаги са достатъчно добро сито, което да
позволи по-целенасочен подбор на проекти, имащи най-добър потенциал за
въздействие върху културната среда. В редица случаи те са твърде принципни и
общовалидни или пък прекалено подробни. Така комисиите могат да загубят активната
си роля в един процес, който има високи цели и не достатъчно подходящи инструменти
за постигането им.
Подходящ пример е програма «Мобилност» в която основната трудност при вземане на
решение за финансиране е да се прецени качеството на форума и потенциалните
резултати от този контакт и тя идва от факта, че няма рамка и концепция на национално
ниво, която да насочва дори и най-общо културния обмен. Обичайно той се разбира по
скоро като еднократни представяния на български творци и техни произведения извън
страната отколкото като регулярен процес на взаимодействие на културни организации
или отделни творци. Заявените цели на програмата да спомогне за разширяване на
международното сътрудничество не помагат да се направи една добра преценка, тъй
като са прекалено общи. Критериите за оценка на проектите също.
В тази програма през разглеждания период от четири години са подкрепени 329
културни събития по цял свят сред които най-голямата част са фестивалите и различни
по формат форуми. Значително по-малко са научните срещи и конференции,
конкурсите, авторските представяния, общите представяния на българска култура
извън страната (включително и турнета на български изпълнители). Какво е качеството
на тези събития е трудно да се каже без да има конкретна информация за резултатите от
осъществените контакти, т.е. без внимателно разглеждане на отчетите на
бенефициентите. Разбираемо е, че комисиите на тази програма трудно могат да
гарантират качеството на решенията си за финансиране, когато е очевидно, че са
изправени предимно пред резултата от личната инициатива на българските творци като
само една малка част от подкрепяните събития са част от договореност между отделни
културни институции или министерства на културата (т.е. се предполага, че имат по
стратегически и целенасочен характер). Остава неясно също и как МК прави своя избор
на кандидат за подобни форуми.
Практически НФК не участва с пълния си потенциал в гарантиране качеството на
културния обмен освен като приема или отхвърля предложенията на бенефициентите,
но активната страна са те. Разбира се тези трудности при подбора могат да се
разглеждат и като естествен етап в развитието на връзките на българската култура със
света – етапа на личната инициативност на българските творци и мениджъри на
културата. Фактът, че тази програма е може би най-популярната показва, че в това
отношение значението на подкрепата на Фонда е действително голямо.
Трябва да се отбележи, че НФК полага усилия да промени разбирането за културен
обмен като един по-продължителен, обмислен и целенасочен двустранен
професионален контакт между български и чуждестранни творци и културни
институции. Фондът обръща и специално внимание на проектите за гостувания на
чужди творци в страната, които за съжаление продължават да остават много малко на
брой.
Стратегическите инициативи на Фонда сред които са форум процесите имат найструктуриран като принцип начин на подбор на участниците във форумите и
същевременно показват и активната позиция на Фонда.
Значение на подкрепата
Мнозинството анкетирани смятат подкрепата на НФК за полезна и важна, но
недостатъчна, а една не малка част я приемат като решаваща за осъществяване на
проектите им.
Подкрепата, дадена от НФК се приема като много важна защото:
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o с нейна помощ се популяризира уникално българско културно наследство,
o тя прави възможни стратегически важни контакти,
o спомага за осъществяването на определени проекти в тяхната пълнота,
o подкрепя дебюти на млади учени и творци,
o осигурява присъствието на чуждестранни гости на български инициативи,
o спомага за издирване, опазване и популяризиране на българския автентичен
фолклор,
o развива гражданското участие в сферата на култура,
o позволява представянето на български автори и техните творби в чужбина,
o осигурява българско участие в международни форуми,
o прави възможно представянето на българската култура в чужбина.
Прави впечатление, че дори и анкетираните, чиито проекти не са били одобрени за
финансиране от Фонда, приемат потенциалната подкрепа на НФК като важна. В това
отношение никоя друга културна организация в страната не постига подобен
положителен ефект.
Въпросът за недостатъчната подкрепа, давана от Фонда е особено важен и тук можем
отново да се върнем към принципа на финансиране, за който стана въпрос в началото.
Подкрепата е недостатъчна, не само защото не покрива изцяло разходите за
осъществяване на един проект, но най-вече защото не може да гарантира устойчивостта
на проектите и организациите и няма за цел да го направи.
НФК дава финансиране на конкурсен принцип, което го прави прозрачно, но то винаги
ще бъде недостатъчно независимо от бюджета на Фонда тъй като този начин на
финансиране не е съобразен с нуждите на потребителя на култура и към укрепване
икономиката на културата, а към създаване на продукт и в най-добрия случай към
промяна на нагласи, която обикновено се получава като непряк ефект.
Голямата част от бенефициентите на Фонда имат некомерсиална дейност и
преобладаващата нагласа в сектора е за нуждата от подкрепа на некомерсиалната
култура като различаваща се от комерсиалните си форми с естетическите си и
художествени качества. Ч. Ландри отбелязва в споменатия доклад характерното
отделяне на културата от икономическите, социални и политически аспекти на
обществения живот9, НФК очевидно все още работи в рамките на това разбиране. Така
например в условията за кандидатстване по програма «Критическа литература» е
записано, че «преференции ще се дават на издателите, чиято дейност е показала
интерес към некомерсиалната литература, която без финансова подкрепа не би могла да
бъде публикувана.” Тук „некомерсиално” означава по-добро, по-качествено и с помалки шансове да оцелее. В този смисъл стремежа на Фонда да направи възможно
оцеляването на тези видове културни дейности е справедливо и важно, доколкото
запазва разнообразието, а също и защото обществено ценни културни дейности не
могат да бъдат регулирани пряко от пазара.
Принципно средствата на Фонда се дават за създаването на качествени културни
продукти без изискване това финансово вложение да се превърне в инвестиция и да
даде възвръщаемост (включително и финансова) и така цикълът на създаване и
потребление на културния продукт остава отворен. В този смисъл Фондът не
инвестира, а раздава пари, които винаги ще бъдат недостатъчни. Една от главните
9
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причини за това ограничение е начинът по който е създаден, но също и липсата на
разбиране за различни форми на допълнително алтернативно финансиране10 Още една
причина за невъзможността Фондът да прави инвестиции в определени области на
културата е и ограничението да дава дългосрочна подкрепа, която би била
стратегически по-целесъобразна, както и да прехвърля бюджетни средства от една
година в друга. Основният проблем не е само в закона по който е създаден, а в
нагласата към управлението и финансирането на културата в страната при която не се
отчитат не само нуждите на потребителите, но също и на променените нужди на
създателите на културни продукти. В случая с типа финансиране, даван от НФК една от
основните нужди на създателя на култура е да има устойчивост, но тъкмо на тази нужда
финансирането на Фонда не може да отговори.
Четири години преди създаването на НФК в споменатия доклад на ЕК се разглежда
идеята за създаване на национален Фонд за култура, който авторите на доклада
препоръчват да се развие като Българска агенция за инвестиции в културата:
„Идеята е да се създаде Фонд, черпещ средства от редица източници, като например
от Министерство на културата, от Фондации, спонсориращи фирми, от частни
лица. Този Фонд ще бъде използван за отпускане на кредити и акционерни инвестиции
с оглед осигуряването на оборотен капитал, целево насочен към организации в
областта на културата и по-специално към ключовите лица, работещи в тях.”
Давана по описания по-горе начин подкрепата на Фонда би имала една значима цел,
която в момента е особено актуална за страната, а именно развитието на икономиката
на културата.
Неколкократна подкрепа
В три годишното съществуване на програма «Преводи» от общо 20 одобрени проекта, 5
са получили двукратно финансиране (двама преводачи, издателска къща, автор и тема).
В програма «Критическа литература» от общо 168 проекта в периода 2003-2006 година
34 бенефициента са били финансирани повече от един път.
В програма «Мобилност» от общо 329 подкрепени проекта в последните четири
години, 35 са били финансирани повече от един път (от тях 13 организации и 22
индивидуални бенефициента).
Продължаващата в годините подкрепа за бенефициенти на програма «Стипендии» и
«Автентичен фолклор» е трудно да се установи поради липса на систематизирана
информация за тези програми.
Подкрепата, давана от Фонда в продължение на повече от една година на един и същ
бенефициент е особено интересна тъй като тя илюстрира едновременно
необходимостта от вложения в определени области и на културата и невъзможността
по този начин да се укрепи устойчивостта на бенефициентите. Повтарящата се
подкрепа обаче може да има сериозно значение като позволи поддържането на
определени културни дейности, тяхното развитие и дори въвеждането на новаторски
елементи.
Обичайните въпроси, които възникват при неколкократно финансиране на един и същ
бенефициент е дали така се създава и поддържа един кръг от привилегировани
бенефициенти и дали продължителното финансиране от един източник не ги прави
зависими от него. Няма основание да се смята, че Фондът има привилегирован кръг от
бенефициенти доколкото повтарящата се подкрепа в мнозинството от случаите се дава
на много активни организации и лица. Дали има зависимост от един източник на
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финансиране е трудно да се отговори, но вероятно тя съществува в определена степен и
едно по-внимателно разглеждане на случаите на повтаряща се подкрепа ще покаже
дали кандидатите с години продължават да разчитат единствено на нея или откриват и
други възможности за финансиране на дейността си.
Поради вече споменати причини е трудно да се определи дали в отделните програми на
Фонда има натрупващо се въздействие, но една по-задълбочена оценка на всяка от тях е
изключително необходима и тя би дала конкретни насоки за развитието на програмите
в бъдеще. В рамките на настоящото проучване могат да се направят само общи бележки
за някои от разглежданите програми.
Програма «Критическа литература» съществува вече 6 години (2001-2006) като само в
периода 2003-2006 година има подкрепени 168 издания. Мониторинг и оценка на
програмата и нейните продукти би показал съществува ли необходимост да се разшири
обхвата на областите, в които се подпомага издаването и превода на критическа
литература. Така те могат да се допълнят и с области, за които има особена нужда от
преводна критическа литература като изследвания в областта на културната политика и
икономика на културата, развитие на културните индустрии и др. Популяризирането на
българската критическа литература може да се разшири и с преводи на българска
критическа литература на чужди езици.
Програма „Мобилност” съществува в продължение на 4 години (2003-2006) и
подкрепените 329 проекта позволяват да се търсят реални „инвестиции” както в
отделни личности, както и в определени области и теми. Необходимо е също да се
консолидира събраната по тази програма информация в база данни и да й се даде
публичност.
Програма „Преводи” е сравнително млада програма, съществува от 3 години
(2004-2006) и има интересен потенциал за развитие. Чрез нея се осъществяват сложни
взаимоотношения между български автор, български или чуждестранен преводач,
българско и чуждестранно издателство. Ролята на експертната комисия, която се състои
от професионални преводачи е особено важна за развитието на програмата, тъй като тя
може да спомогне активно за развитието на тези взаимоотношения. Тази програма има
нужда от проактивно отношение, търсене и привличане на автори и преводачи –
особено по-млади, а също и привличане предимно на чуждестранни издатели (чиято
продукция има разпространение в чужбина) или съвместни проекти на български и
чуждестранни издателства. Може да се мисли също и за установяване на контакти с
подобни програми в други европейски страни.
Препоръките на анкетираните са за това комисията да проследява и представянето на
книгите, както и да се популяризира програмата, за което да търси посредничеството на
организации като посолства или организации от типа на ЕБКЦ, и активно да се търси
интереса на чуждестранни издателства.
Програма „Автентичен фолклор” съществува от 3 години (2004-2006) и има уникално
значение сред програмите на НФК. Значението на подкрепата на Фонда тук е
действително голяма. Една добра перспектива е да се разшири обхвата на
кандидатстващи организации и се поощрят връзки между читалища и изследователски
организации, а също и да се обърне внимание на автентичния фолклор на етнически и
малцинствени групи. Тази програма също изисква консолидиране на събраната
информация и продукти в база данни с публичен достъп.
Стратегически инициативи
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Стратегическите инициативи на Фонда представляват проекти върху които той работи
с партньорска организация/и и се стреми да постигне по-продължително и значимо
въздействие, да въведе нови за страната теми и подходи, както и да промени някои
особено възпрепятстващи развитието на културата нагласи. Най-значителни сред тях са
Форум процесите, информационният бюлетин, работата на експертната група към
Фонда, международните контакти. Тук тези инициативи не се се разглеждат подробно,
а в контекста на цялостната дейност на Фонда.
Форум процесите (ФП) са едни от най-интересните инициативи на НФК и с основание
могат да се определят като пионерска дейност на Фонда доколкото методът на работа е
познат в страната от няколко години, но се използва за първи път в областта на
културата. Този проект на НФК се осъществява в партньорство със Швейцарската
агенция за развитие (ШАРС) и посредничеството на ФРМС. ФП в областта на
културата започват в края на 2005 година. След успешното завършване на първата
година ШАРС и НФК продължават съвместното финансиране на проекта да края на
2007 година. ФП следват установена схема на работа и по същността си представляват
структуриран диалог в рамките на 5-7 сесии годишно, в който участват хора от
читалища, неправителствени организации, бизнес и туристически компании, общински
служители, местни културни институции. До момента във ФП са включени около 15
общини и интересът към тях расте. Участниците във ФП преминават през процес на
определяне на теми в областта на КИН по които се работи и се завършва с подготовка
на проекти, част от които получават финансиране.
Във ФП, както и в останалите програми на Фонда също има подбор – общините се
избират за участие на основата на подробен въпросник, който гарантира
мотивираността и капацитета им и разработените от участниците проекти се
финансират на конкурентно начало.
Целите на ФП са многостранни – да се трансформират стереотипи за КИН, да се научат
общините да работят заедно с местните културни и бизнес организации, да се насочат
към обмислено и стратегическо отношение към местните паметници на културно
историческо наследство, да натрупат опит и осъзнаят необходимостта от съставяне на
собствени регионални стратегии за развитие на културата, да натрупат умения за
създаване на цялостен туристически продукт.
Един особено ценен резултат от ФП е съставянето на карти на местните паметници на
КИН с описание, включващо и състоянието им. Те се изработват от екипи от местни
специалисти и приобщаването на последните в този процес е едно от добрите
постижения на ФП.
Дейността на НФК тук е едновременно мисионерска, откривателска и
популяризаторска. Експерт на Фонда консултира целия процес, подпомага методически
общините, дава типологични схеми и примери от международните практики в областта
на КИН и културния туризъм, мотивира участниците, предугажда техните нужди, следи
и «отглежда» целия процес без прекъсване, насочва го и се съобразява с промените,
които настъпват по отношение на съдържанието и темите. Методиката по която се
работи е създадена в голямата си част от експерти на Фонда.
Основните нужди в рамките на самия процес са от провокиране, медииране,
образоване, структуриране, придружаване на участниците.
Предизвикателствата във ФП са свързани с появата на центробежни сили във някои
общини и групи, недостатъчния местен капацитет, неравностойното развитие на
общините, както и неравновесието в групите, породено от различни експертни нива на
участниците.
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Една от особено трудните за възприемане идеи е за необходимостта от управление на
разработените туристически продукти чрез най-удачната за момента форма на
публично-частните партньорства.
Собствеността върху целия ФП също се оказва труден въпрос и се осъзнава предимно
от експертите в отделните групи.
Участниците във ФП ги ценят като „най-добрата форма за гражданско участие” в една
трудна област като КИН. ФП оживяват хората в общините, помагат за естественото
достигане на едно ново разбиране за ценността на КИН, „хората се подкрепят да
развързват мислите си”. Привлекателно в целия процес е събирането на хора със
сродни идеи в областта на КИН, съчетаването на опит, толерантното приемане на
чужди мнения.
Основните препоръки на участниците във ФП се отнасят до това експертите да работят
повече с участниците в групите, при финансиране на проектите да се обръща внимание
върху ефекта, който ще имат, да има ясни правила и критерии за финансиране, както и
възможност за споделяне на опит между общините на междинни сесии.
Въпреки сериозното участие на НФК в този съвместен проект и основната роля, която
той има в него ФП нямат публичност, дадена от Фонда. Информация за тях може да се
намери на Интернет страницата на ФРМС и на страниците на бюлетините, които се
правят от местните оперативни група.
Въпреки, че при подобни стратегически инициативи е трудно да се говори за
непосредствени резултати ФП вече имат няколко постижения при това съществени –
общините в Смолян и Златоград са изработили документ за обща политика в областта
на културно-историческото наследство, гласуван и от двата общински съвета.
Следващата стъпка на НФК е да подпомогне общините в съставянето на стратегии за
културен маркетинг.
По-нататъшното развитие на ФП зависи в голяма степен от усилията на НФК да намери
европейски финансов партньор след излизането на ШАРС в края на годината.
Включването на европейски партньор би повлияло положително и влизането на
България в процеса на развитие на Еврорегионите и за заявяването на средства от
ЕвроФондовете.
Екипът на НФК, но също и част от участниците очакват ФП да се развива към
сътрудничество между отделните региони в страната и така целият процес да продължи
в значително по-голям мащаб.
Едно от интересните партньорства на НФК е с ЕБКЦ за събирането на група експерти в
различни области на културата, които работят по различни теми, свързани с културната
политика на страната. Дейността на групата засега има неформален характер и
съответно продуктите й нямат достатъчна публичност и конкретен потребител.
Необходимо е потенциалът на тази група да се използва напълно като се установи
нейният формален статут, конкретни изследователски задачи и ясен потребител.
Последният може да обхваща няколко държавни структури, имащи отношение към
развитието на културата, а не само и единствено МК. Трябва също така да бъдат
положени усилия продуктите на нейната дейност да бъдат разпознати от
потребителя/ите.
Създаването на тази експертна група показва отново близостта на НФК като начин на
работа до сродните му европейски културни организации, които използват експертното
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познание на подобни групи. За НФК обаче тази група е все още един „спящ”
инструмент за подпомагане на културната политика и следва да бъде развит и
използван.
През 2005 година, съвместно с Националните центрове по изкуствата и ЕБКЦ, излезе и
първият брой на информационното издание на НФК – бюлетин «Култура». Значителна
част от анкетираните познават бюлетина и той се оказва за сега единственият и найважен източник на информация за част от дейността на Фонда. Той е замислен като
издание, с характерен изследователски неутралитет, което да представя разнообразни
изследвания в областта на културата, както и отделни материали по актуални теми.
Първото от тези изследвания е посветено на културните нагласи и потреблението на
културни продукти на българите и има публично представяне в Червената къща. През
2006 година е разработена цялостна концепция за по-нататъшното развитие на
бюлетина и фокусирането му конкретно върху статистиката за култура като една от
трудните и недостатъчно познати теми в страната, която обаче има голямо и
подценявано значение за развитието на българската културна политика. Този фокус е
свързан и с необходимостта от хармонизиране на статистиката за култура в България (в
степента в която съществува) с изискванията на Евростат.
Като цяло бюлетинът все още е в процес на изясняване на структурата си и
съобразяване с нуждите на основните си потребители. Основният въпрос е доколко той
ще съумее да се превърне в един регулярен активен инструмент за въздействие от
страна на Фонда.
Освен партньорските проекти, в които участва НФК създава и поддържа международни
контакти сред които най-перспективни и интересни за сега са тези с британската мрежа
„Arts&Business” и Международната федерация на културни организации (IFACCA).
Контактите с „Arts&Business” започват през миналата година и има добри перспективи
да допринесат за въвеждане в страната на така липсващите умения за взаимодействие
на изкуството и бизнеса. Те могат да повлияят към промяна на съществуващата
парадигма за липсата на интерес на бизнеса към изкуството и културата. Огромният
опит на тази мрежа и готовността да подпомогне НФК в тази посока са особено важни
за страната и за развитие на мащаба на работа на самия Фонд.
IFACCA представлява един сериозен източник на актуална и качествена информация за
тенденции и практики в различни области на културната политика. Първите контакти с
тази мрежа са направени през 4 години, а през 2006 година се активизират и спомагат за
въвеждане на една непозната за страната тема за регенерация на градските
пространства със средствата на културата, тема, която с влизането на България в ЕС ще
става все по актуална. Връзките с IFACCA продължават и дават реалната възможност
на НФК да сравнява дейността си със сродни организации по света, да черпи експертна
помощ и да проверява актуалността на дейността си в по-широк мащаб.
Като цяло НФК проявява забележително свободен и творчески подход в
стратегическите си инициативи. Чрез тях той съумява да постигне няколко много
важни неща – да мобилизира съществуващи ресурси в страната, да променя нагласи и
създава нови компетентности (ФП за създаване на регионални културни стратегии), да
поддържа жив ресурс за изследователска и експертна работа (експертна група и
бюлетин „Култура”), да бъде канал за качествена международна експертиза в областта
на културната политика („A&B” и IFACCA).
Изводи и акценти


Въпреки ограниченият бюджет на НФК и обичайно частичната подкрепа, която
той дава, получените непосредствени резултати са разнообразни (контакти,
културен продукт, творческо развитие, умения), а някои от тях имат условна
възвръщаемост под формата на продължаващи дейности.
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НФК използва експертни комисии за вземане на решения за финансиране, което
обуславя общо добро качество на подкрепените проекти. Този подход е
характерен за много сродни културни институции и има преимуществото да
запазва близост до нуждите на творците като същевременно отразява най-добре
обществените интереси в областта на културата.



Финансирането на Фонда е прозрачно и демократично по характер тъй като е
отворено за различни видове културни институции.



Качеството на подбора варира в зависимост от наличието или липсата на общи
насочващи рамки в отделни области на културата. То може да бъде подобрено
чрез оценка на конкретността и приложимостта на критериите за оценка на
проекти към отделните програми, а също и чрез оценка на резултатите от
подкрепата и внимателен преглед на отчетите на бенефициентите.



НФК полага усилия да въведе по-съвременни и динамични разбирания за
развитието на някои области като например културния обмен, а също и да
постигне видово и жанрово равновесие на подкрепените проекти.



Подкрепата на НФК се възприема като много важна, но недостатъчна поради ред
причини, но преди всичко, защото се дава под формата на субсидии и поддържа
предимно некомерсиалната култура в страната, т.е. тази, която се приема, че има
по-добри естетически качества и по-малък шанс да оцелее.



Подкрепата на Фонда може да постигне значително по-добра ефективност ако се
ориентира към реалните нужди на създателите на култура от устойчивост и на
потребителите от разнообразие и качество. Добър ефект би имала и
възможността Фондът да прави по-дългосрочни инвестиции и да борави посвободно с бюджетните средства в рамките на последователни години.



Повтарящата се подкрепа за едни и същи бенефициенти е сравнително нисък
процент и въпреки, че не успява за укрепи устойчивостта на бенефициентите тя
успява да поддържа редица културни дейности без да създава кръг от
привилегировани кандидати.



Програми като „Критическа литература”, „Мобилност”, „Преводи” са
достигнали ниво на развитие, което изисква актуализиране на целите им и
начините на работа.



Стратегическите инициативи на Фонда са разнообразни и допринасят за
обогатяване на инструментите с които той осъществява културна политика.
Основната грижа следва да бъде тяхното разширяване, развитие и продължаване

ОЧАКВАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО БЪДЕЩАТА ДЕЙНОСТ НА НФК
Европейският контекст на българската култура
Най-общо очакванията на анкетираните за промени в културната среда в България след
присъединяването към ЕС могат да бъдат определени като три вида - оптимистични,
песимистични и «конструктивни». Характерно е, че по-голямата част от тях са много
общи.
Мнозинството от бенефициенти и партньори на НФК имат положително и уверено
отношение към предполагаемите промени в областта на културата и изкуствата, макар
и да не знаят какви конкретно ще бъдат те. Най-много са очакванията и представите за
повече възможности за финансиране и разширяване на културния обмен. Последният
започва да се разбира като един по-сложен и разнообразен процес, включващ и
отговорност на двете страни за осъществяването му, очаква се да има по-голяма
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регулярност и продължителност, да дава възможност за работа върху съвместни
проекти, да облекчава професионалните контакти, участието в културни мрежи и
комуникацията между културните институции.
Песимистичните очаквания, макар и по-малко като брой са свързани с някои факти в
нашия културен живот като липса на държавна политика, която да насочи навлизането
на българската култура в европейското пространство, липсата на заявка за средства за
култура от европейските Фондове, непрозрачните начини и процедури за разпределяне
на средствата.
Повечето «конструктивни» очаквания са конкретни и представляват «положително»
решение на реално съществуващи проблеми и нужди. Така очакванията на
анкетираните са за:
o «ясни правила и регламент в областта на финансирането на изкуство и
култура», създаване на конкурентна среда за някои изкуства,
o балансирано развитие на съвременни и традиционни форми на изкуството,
допускането на независими културни организации до структурно финансиране
на конкурсен принцип,
o създаване на общински Фондове за култура,
o внимание към развитието на културните индустрии,
o развитие на образователната система,
o качествено представяне на българската култура извън страната,
o умножаване на възможностите за кандидатстване пред Европейски фондове, за
разгръщане на вече създадените партньорски контакти и като следствие от това
за по-активно участие в културния живот в страната.
В новия европейски контекст не е учудващо, че мнозинството от анкетираните
предпочитат и очакват да работят с местни, регионални или международни мрежи
(включително Европейски).
Малък е броят на бенефициентите, които приемат МК за основен партньор в опита за
подобряване на културния живот. На сравнително по-голямо доверие се радват
държавни и обществени институции в културата, а местните власти остават найпасивен и самотен участник в тези промени. Неправителствените организации заемат
междинно място в тази класация с почти равен брой гласове „за” и „против”
способността им да повлияят положително развитието на културата.
В тази картина се включват и частните спонсори, които макар и за малък брой
анкетирани са едни от най-важните партньори.
Особено интересно е едно единично мнение, което определя създателите и
потребителите на културни продукти като най-важни за подобряване на културния
живот в страната.
Препоръки, отправени към НФК
Препоръките към НФК се отнасят до няколко основни параметра на дейността му процедури за кандидатстване и подбор, бюджет, приоритетни области, експерти,
политика.
По отношение на процедурите анкетираните отбелязват необходимостта информацията
за конкурсите на Фонда да се обявява навреме за да има време за подготовка на
сериозен проект. Като излишно утежняващи кандидатстването се приема искането на
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препоръки за проектите и за лично подаване на документи, което затруднява кандидати
от провинцията. Част от анкетираните, получили неколкократна подкрепа препоръчват
Фондът да се ангажира с определена помощ за повече от една година. Това е особено
необходимо за издателските проекти и периодичните издания. Като се има предвид
количеството и качеството на периодиката, подкрепяна от НФК (9 от най-сериозните и
интересни списания за изкуство и култура и 8 рубрики в периодични издания, сред
които и електронни) тази препоръка изглежда оправдана. Препоръчва се също да
отпадне ограничението за едно участие годишно по програма «Мобилност», а сесиите
на всички програми да бъдат разпределени равномерно през годината и да отпадне
ограничението за броя на проекти, с които може да участва една организация или
физическо лице. Има също и препоръки за сложни процедури при които
кандидатстващите проекти се разделят на категории, сесиите се обявяват на всеки три
месеца и се взема такса при кандидатстване.
Единодушното желание и препоръка на всички анкетирани е за значително увеличаване
на бюджета на Фонда. Посочва се необходимостта да се увеличи размера на
финансовата подкрепа. Отбелязва се също, че за някои от бенефициентите на Фонда
като независимите културни организации и за някои области на културата като
книгоиздаването има нищожни или почти никакви други възможности за финансиране
освен тези, които дава НФК. Редица анкетирани изказват мнение, че е неудачно Фондът
да финансира много проекти с малки суми вместо да даде значително по-голяма
подкрепа на няколко големи проекта. Общото желание е Фондът да има бюджет, който
да му позволява да подпомага повече проекти и с по-големи суми.
Размерът на подкрепата, давана от НФК се препоръчва да бъде категорично по-голям
като се повдигне и долната граница за финансиране на проект (примерно 1000 лв.) или
дори да се отпуска цялата искана сума. Очакванията са „НФК да се превърне в мощно
европейска организация, която да може да си позволява да финансира цялостно
проектите, които кандидатстват за субсидиране”.
Редица анкетирани обръщат внимание на необходимостта да се подкрепя не само
първичната проява или продукт, но и по-нататъшната му презентация и социализация.
Препоръките по-отношение на приоритетните области е да се разширят като включат
повече видове културни дейности и области като справочни издания, мултимедия,
Интернет базирани решения; културни борси, изложения и панаири и се обърне посериозно внимание на съвременните форми на изкуство и култура, да се въведе
подпомагане и на издаване на български книги в чужбина.
«.....разширяване ....развитие на възможностите за представяне на българската
култура в чужбина: от преводи, през бази с данни и интернет сайтове и портали, до
гостуване на произведения, творци, критици и учени .... Научни и научно-приложни
конференции, посветени на културата.»
По отношение на експертите на Фонда има минимални препоръки и те се отнасят до
възможността да се използва потенциала на научните институти и висши училища.
За политиката на Фонда има една единствена препоръка за по-голяма сила и подкрепа
на културната сцена в България, а също и за по-подробен отчет за работата на НФК.
Един от особено важните коментари върху дейността на НФК засяга връзката на
дейността му с МК: Анкетираният отбелязва, че не е ясно как се синхронизира или
разграничава дейността на Фонда спрямо приоритетната дейност и главната стратегия
на Министерството на културата. Необяснимо е също защо едно и също лице е
министър на културата и председател на УС на НФК.
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Този коментар ни връща отново към спецификата на НФК и сродните му културни
институции по света11. Отношенията между Министерството на културата и
създадената от него организация, работеща на принципа „на една ръка разстояние”
обуславят ефективността и на двете институции. При липсата на дублиране на
дейности и ясно разпределение на задачи и отговорности тези взаимоотношения имат
благоприятно влияние върху развитието на културната политика.
НФК като европейска културна институция
Как би изглеждала дейността на НФК като национална културна институция на
европейска страна е въпрос, който получава доста конкретни и разнообразни отговори
от анкетираните като общото очакване е за положителни промени и за това НФН да
остане една много съществена културна институция в България.
Преди всичко Фондът трябва да има по-големи възможности, по-разнообразни
задължения и нови роли в културния живот на страната. Ключовите думи са
финансиране, лобиране, посредничество, гарант, партньорство, стратегически
инициативи, привличане на средства.
Увеличените възможности са свързани с очаквания за допълнително финансиране от
Евро Фондовете, общо навлизане на повече капитали в страната и обогатяване на
потенциалните ресурси за финансова подкрепа. Резултатите се очаква да бъдат позначителна финансова помощ и съответно по-голям брой финансирани проекти,
поощрение на много различни културни и професионални идеи и проекти, развитие и
разширяване на кръга на финансирани дейности и разширяване сферата на приоритети.
Новите и разнообразни роли и задължения на НФК включват лобиране за нова
културна политика на МК, съизмерима с практиките в другите европейски страни и
превръщането на Фонда в инициатор, посредник и гарант за създаване на културната
политика в България. Като особено важна тема се появява необходимостта НФК да
работи в партньорство с повече програми и културни институции на ЕС с цел
свързването на различни култури и творци, да си партнира със сродни европейски
Фондове за подкрепа на общи проекти с по-голяма продължителност и мащаб. Има и
очаквания Фондът да бъде партньор на бенефициентите в подготовката и
осъществяването на проекти, финансирани от ЕС и да се развие като информационен
посредник за възможностите за набиране на средства за културни проекти както и да
бъде посредник и координатор при достъпа на български бенефициенти до подходящи
Фондове в чужбина, да е гарант за успешните си участници пред други подобни
институции у нас и по света.
Конкретни са и представите на анкетираните за ролята на Фонда в привличането на
средства. Те очакват Фондът да подобри финансирането си от източници извън
бюджета като търси допълнителни средства в партньорство с аналогични организации в
ЕС, както и да бъде координираща (водеща) организация при кандидатстването към
програма “Култура 2000” на Европейската комисия за осъществяването на дългосрочни
проекти, с което би се осигурил допълнителен финансов ресурс за изпълнение на
дългосрочна културна политика.
«НФК трябва да стане основен източник на подкрепа в българската култура и да се
превърне от второстепенен разпоредител с бюджетни средства – във Фонд за
акумулиране и разпределение на финанси между културните субекти в страната.”
Значителна част от анкетираните бенефициенти на НФК са убедени в необходимостта
Фондът да прави повече стратегически инициативи и нови партньорства, повече
съвместни стратегически проекти с европейски културни институции, както и да
11
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състави стратегия за дейността си през следващите 5-10 години. Очаква се също
Фондът да дава повече информация за дейността си, да работи съгласно практиките на
европейските културни институции (като по този начин ги въведе в страната) и да
работи като модерна европейска институция като създаде свои регионални структури в
страната, да разшири приоритетите си, да направи процедурите си по-достъпни и даде
повече възможности за обучение и консултации, да стане още по-гъвкава структура,
която да подкрепя съвременното изкуство, живото изкуство и представя в Европа не
само българското минало, а и съвременното изкуство.
Видът подкрепа която мнозинството анкетирани очакват да получат от НФК през
следващите години е преди всичко финансиране, контакти с европейски културни
организации и информация. Към този списък, но с по-малко значение се добавят
възможности за обучение и помощ в справянето с финансови аспекти на
кандидатстването.
Едно от мненията обобщава всичко казано дотук:
«Очакването е НФК да стане още по-стабилна организация, която да разполага с
много по-големи възможности да подкрепя културни инициативи; да бъде партньор в
международни проекти; да консултира проекти и партньорски мрежи; да информира
културната публичност в България за стратегическите си проекти и инициативи; да
изгради електронна база данни, която да предоставя информация за възможностите
за финансиране на културни проекти както в България, така и в Европа.»
Незначителен брой анкетирани нямат особени очаквания към работата на Фонда през
следващите години.
Изводи и акценти


Очакваните промени в културната среда в България след присъединяването към
ЕС са предимно оптимистични и свързани с повече и нови източници на
финансиране и възможности за професионални контакти, но също и с надежди
за решаване на стари и дълго съществуващи проблеми в културния сектор.



Мнозинството анкетирани очакват движещата сила на промените да дойде чрез
участие в мрежи като разчитат най-много на Европейските културни мрежи.
Доверие привличат и частните спонсори, както и създателите и потребители на
културни продукти, което показва промяна в традиционната ориентация към
висшата култура и постепенно насочване към нуждите на потребителите. Има
известен отлив в желанието за работа с МК, държавни и неправителствени
културни организации най-силно изразено по отношение на местните власти.



Препоръките към НФК се отнасят до по-опростени процедури за
кандидатстване, значително по-голям бюджет и размер на субсидиите, повече и
по-актуални приоритетни области и по-силна политика, участие в презентацията
на подкрепените проекти, даване публичност на резултатите от дейността си и
стратегическите си проекти, както и за по-ясно разпределение на задачи и
отговорности между НФК и МК.



Обликът на НФК като европейска културна институция се очертава като
разширен и обогатен вариант на сегашния му институционален вид в който към
финансиращите, партньорски и стратегически инициативи се добавят няколко
акцента – по-големи възможности, по-разнообразни задължения (включително и
активно привличане на средства от европейски източници), нови роли (между
които лобиране и застъпничество за нова културна политика и посредничество).
Общото очакване е Фондът да бъде активен посредник между българските и
европейски културни институции.
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Основни изводи и препоръки
Въз основа на събраната от настоящото проучване информация могат да се направят
следните главни изводи:


НФК работи като съвременна европейска организация от типа на „една ръка
разстояние”. Съществуването й е положително явление в културната среда в
България и се възприема по този начин от бенефициентите. Тя е особено полезна
за България за установяване на връзки и общ език с европейски и световни
културни институции. Институционалният й профил носи редица предимства за
развитието на културния живот сред които запазване на решенията за
финансиране от политически влияния и осъществяване на културната политика
на ежедневно практическо ниво, стоейки максимално близо до създателите и
потребителите на културни продукти.



НФК е достигнала ниво на стабилно развитие и работи със ядро от популярни
програми като непрекъснато разширява инструментите си за осъществяване на
културна политика, включвайки информационни, партньорски и стратегически
инициативи.



Стратегическите инициативи на НФК имат ценен принос за развитие на нови
умения и форми на гражданско участие в областта на културата, а също и за
промяната на някои остарели нагласи в културната среда и за въвеждане на нови
европейски и световни културни практики и познание.



Финансирането, давано от НФК е важно, полезно и се основава на принципите
на конкурентност, демократичност и прозрачност. Същевременно то е
недостатъчно като размер и подкрепя предимно некомерсиалната култура,
насочено е към създаването на културен продукт и не може да осигури
устойчиво развитие на културните дейности.



Очакванията към НФК са значителни и показват характерното явление на
прекалено много искания, отправени към една успешна в дейността си
организация. Същевременно те показват и нуждата от определена
трансформация в работата й. В случая с НФК промяната трябва да бъде насочена
към по-задълбочени и разнообразни контакти с европейски културни
институции, за което Фондът вече е направил определени стъпки и към
привличане на по-големи финансови средства.



Като цяло дейността на НФК е успешна, необходима и актуална, разгледана в
национален и европейски контекст. Основната посока за бъдещото развитие
на Фонда трябва да бъде към освобождаване от сегашните финансови
ограничения, консолидиране и даване на публичност на постигнатите
резултати и осигуряване на стратегическо и проактивно управление на
Фонда.

Основните препоръки са:


НФК да запази и развие сегашната си институционална форма като съчетава
даването на субсидии с прилагане на по-съвременни форми на алтернативно
финансиране;
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Да се обоснове бъдещото развитие на Фонда през следващите 5-10 години чрез
подходяща стратегия.



Да се намери подходяща форма за публично консултиране относно
приоритетите на НФК – необходимо ли е да се променят и в каква посока;



Да се направи концепция и план за добро публично присъствие на НФК и да се
започне незабавно осъществяването й.



Да се определят основните видове решения, които трябва да се вземат по
отношение на работата на Фонда – политически, управленски и мениджърски.



Необходимо е да се прецени с какви политически инициативи ще се осигури
развитието на потенциала на НФК, да се преценят възможностите Фондът да се
освободи от ограниченията в разпореждането с годишния си бюджет, което ще
даде възможността да прави действителни инвестиции в определени области на
културата.



Да се обърне внимание доколко източниците на средства за работата на НФК,
указани в ЗЗРК12 са действително съществуващи и да се гарантира тяхното
осигуряване;



Необходимо е също да се обмислят начините по които управлението на Фонда
чрез неговия Управителен съвет да стане проактивно с което ще допринесе
значително за постигане на по-добри резултати от дейността му;



Да се направи мониторинг и оценка на основните програми на Фонда, както и
преглед на критериите за оценка на програмите;



Да се консолидира събраната от Фонда информация за творци, организации,
събития и продукти от работата на Фонда в база данни, която да бъде достъпна
за информация и проучвания. Това ще помогне значително на НФК да подобри
публичността си;



Трябва да се обърне внимание на възможностите за разширяване на експертния
екип на Фонда, което ще спомогне много за по-добрия всекидневен мениджмънт
на дейността му и ще осигури успешното завършване на редица вече започнати
инициативи;



Да се обмислят начините за създаване на местни клонове на НФК в страната,
които ще увеличат значително ефекта от дейността му.

ЗЗРК, чл.31
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