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ПРОУЧВАНЕ 

УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА НА ОБЩИНСКО НИВО 

 

Период на провеждане: 12.11.2021 – 07.03.2022 

Методика на провеждането: анкетно проучване, чрез въпросник, съставен от 54 

отворени и затворени въпроса. Анкетната карта дава възможност за писмено излагане 

на виждания за конкретни проблеми, свързани с тематиката на проучването. 

Анкетната карта е разделена на 7 раздела, които обхващат основни аспекти от 

управлението на културните политики в рамките на компетенциите на местната власт.  

Целта на  проучването е да бъде набрана систематизирана информация за сектора и на 

културата и творческите дейности на общинско ниво, която да дава възможност за 

ефективно планиране, за анализи на процесите и идентифициране на нуждите и 

постиженията. 

 

Общи положения, съотносими към проучваната информация 

Закон за местното самоуправление и местната администрация в чл. 17. Дефинира 

сферите на компетентност на местното самоуправление, сред които /т.5/ е културата. 

Съгласно чл. 20 от ЗМСМА  Общинският съвет определя политиката за изграждане и 

развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл. 17, както и на 

други дейности, определени със закон, като приема стратегии, прогнози, програми и 

планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие 

на местните общности. 

Съгласно Закона за закрила и развитие на културата, чл. 18. общините формират и 

реализират своята политика за закрила и развитие на културата, като съчетават 

принципите на националната културна политика с местните условия и традиции. 

 Общинският съвет приема решения за: 

 1. финансиране на общинските културни институти от общинските бюджети; 

 2. определяне на стимулиращи за развитието на културните организации в общината 

размери на местните такси; 

 3. провеждане на конкурси за културни инициативи, творчески проекти, целеви 

програми и други, финансирани от общинския бюджет; 

 4. участие на общината в дружества за съвместна дейност, общински фондации и 

сдружения за осъществяване на културни дейности; 

 5. създаване, преобразуване и закриване на регионални културни институти със 

седалища в общината по реда на чл. 9, ал. 2;  
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6. отпускане на творчески стипендии за подпомагане на млади творци на културата; 

 7. учредяване на награди за принос и постижения в областта на културата; 

 8. подпомагане развитието на любителското изкуство, краезнанието и родознанието; 

 9. създаване на програми за съхраняване на народното творчество. 

При осъществяване на функциите си общините се подпомагат от обществено-експертни 

съвети и комисии, в които участват представители на творчески съюзи, на 

заинтересовани ведомства и организации, както и отделни творци и експерти. 

Обществено-експертните съвети и комисии са консултативни органи, които се създават 

за определен срок със заповед на кмета на общината. Обществено-експертните съвети 

дават мнения и оценки за дейността на общинските културни институти, регионалните 

културни институти, за съчетаване на принципите на националната културна политика с 

местните условия и традиции, за определени произведения на изкуството и културата, 

които могат да увредят душевното здраве на децата и младежите. 

Законът за закрила и развитие на културата предвижда общините да създават 

общински фонд "Култура" при условията и по реда на Закона. Общинският съвет приема 

решения за провеждане на конкурси за културни инициативи, творчески проекти, 

целеви програми и други, финансирани от общинския бюджет. 

Кметът се явява работодател на директорите на общински  и регионални културни 

институти. 

Съгласно разпоредбите на Закона за културното наследство, музеите се ръководят 

независимо от вида на организацията и формата на собственост: методически - от 

Министерството на културата; в административно-организационно отношение - от кмета 

на общината или собственика; в научноизследователската дейност - от Българската 

академия на науките и съответните ведомствени и научноизследователски институти и 

учреждения. 

Кметовете на общини имат преки отговорности, свързани с опазването на културното 

наследство, произтичащи от ЗКН. Кметът, както и министърът на културата, имат преки 

отговорности при действия, свързани с необходими проектни, укрепителни, 

консервационно-реставрационни и ремонтни дейности или реконструкция по 

автентични данни на недвижимата културна ценност или на част от нея. Кметовете имат 

и ангажименти, свързани с управлението или ползването на обявени недвижими 

паметници на културата от световно значение. 

Доколкото културното наследство се дефинира като глобална ценност, по отношение на 

неговото управление са предвидени и ангажименти на общинско ниво.  В съответствие 

с разпоредбите на Закон за културното наследство чл. 17. (2) Общинските съвети 

приемат стратегия за опазване на културното наследство на територията на съответната 

община в съответствие с националната стратегия, приемат правилници за устройството 

и дейността на общинските музеи, след съгласуване с министъра на културата; 
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осигуряват финансиране чрез целеви средства в общинския бюджет на дейностите по 

издирване, изучаване, опазване и популяризиране на културните ценности. 

Кметовете на общини организират и координират осъществяването на политиката по 

опазване на културното наследство на територията на съответната община, като: 

• оказват съдействие при извършването на дейности по издирване, изучаване, 

опазване и популяризиране на културните ценности съобразно правомощията си, 

както и извършват други дейности, определени в този закон; 

• създават обществен съвет за закрила на културното наследство като съвещателен 

орган към общината; 

• изпълняват правомощията на концедент при възлагане на концесии за 

недвижими културни ценности – общинска собственост. 

 

Статистически данни за участниците в проучването: 

Участвали – 150общини  

Не отговорили – 115 

Общ дял на участвалите в проучването общини - 56,60% 

Делът участвали дава основания за представителност на получените данни. 

За представянето на резултатите е направена класификация по броя на населението на 

общините, както следва:  

• малки общини с население до 10 000 души 

• средни общини с население от 30 000 до 60 000 души 

• големи общини с население над 60 000 души. 

на база данни НСИ Брой на населението на териториалните единици за статистически 

цели (NUTS) в Република България към 31.12.2021 година, като разделението на малки, 

средни и големи общини следва възприетата в НСОРБ практика, т.к. не съществува 

легална дефиниция. 

 

Условно малки Условно средни Условно големи 

113 19 17 

42,64% от общия 

брой общини 

7,16% от общия брой 

общини 

6,41% от общия брой 

общини 

76,35 % от 

участвалите в 

анкетата 

12,83% от 

участвалите в 

анкетата 

11,33% от 

участвалите в 

анкетата 
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В проучването са взели участие 25 от 24 съотносими областни центрове / без София 

област/. 

 

Предварителни допускания: 

1. При изготвянето на анализа не са отчитани данните, предоставени от Столична 

община, предвид специфичния й статут, обема на бюджетни средства и 

концентрацията на културни институции. Тези фактори предопределят коренно 

различна среда за реализиране на културни политики. / ЗМСМА - Чл. 8. (1) (Изм. 

- ДВ, бр. 24 и 65 от 1995 г.) Столичната община е административно-териториална 

единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на 

нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на 

столицата 

2. При оценката на данните от общините Пловдив, Добрич Ямбол, Перущица, 

Копривщица, Челопеч, Антон и Чавдар е отчетен фактът, че те са общини, 

съставени само от едно населено място – техният общински център. /община 

Кричим не е подала данни в проучването/. Свързани данни: териториално 

разпределение на проявите, включени в културния календар и териториално 

разпределение на читалищната мрежа. 

76,35

12,83

11,33

Разпределение на общините, 
участвали в проучването

малки средни големи
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3. При оценката на данните от общините Марица, Родопи, Тунджа  е отчетен техният 

съставен характер / общинският център е извън територията на общината/. 

Община Добричка не е подала данни за проучването. Свързани данни: 

териториално разпределение на проявите, включени в културния календар и 

териториално разпределение на читалищната мрежа. 

 

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА НА 

МЕСТНО НИВО 

Затворен въпрос: 

Как е структурирано управлението на културата в структурата на общинската 

администрация? 

С възможни отговори 

• Дирекция    

• Отдел    

• Сектор    

• Експерт 

• Служител, който съвместява дейността с друга (моля посочете каква):  

• Няма конкретен експерт 

Общи положения, съотносими към проучваната информация 

Въпросът е базиран на разпоредбите на Закона за администрацията, който урежда 

структурата на администрацията, основните принципи на организация на нейната 

дейност, длъжностите в нея и основните изисквания за заемането им, правомощията на 

органите на изпълнителната власт, структурата и организацията на дейността на тяхната 

администрация. Проучваната информация касае правомощията на общината, съгласно 

разпоредбите на чл.17 на ЗМСМА. 

Съгласно Закона за закрила и развитие на културата, чл. 18. Общините формират и 

реализират своята политика за закрила и развитие на културата, като съчетават 

принципите на националната културна политика с местните условия и традиции. 

 Общинският съвет приема решения за: 

 1. финансиране на общинските културни институти от общинските бюджети; 

 2. определяне на стимулиращи за развитието на културните организации в общината 

размери на местните такси; 

 3. провеждане на конкурси за културни инициативи, творчески проекти, целеви 

програми и други, финансирани от общинския бюджет; 

 4. участие на общината в дружества за съвместна дейност, общински фондации и 

сдружения за осъществяване на културни дейности; 

 5. създаване, преобразуване и закриване на регионални културни институти със 

седалища в общината по реда на чл. 9, ал. 2;  

6. отпускане на творчески стипендии за подпомагане на млади творци на културата; 
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 7. учредяване на награди за принос и постижения в областта на културата; 

 8. подпомагане развитието на любителското изкуство, краезнанието и родознанието; 

 9. създаване на програми за съхраняване на народното творчество. 

 При осъществяване на функциите си общините се подпомагат от обществено-експертни 

съвети и комисии, в които участват представители на творчески съюзи, на 

заинтересовани ведомства и организации, както и отделни творци и експерти. 

Обществено-експертните съвети и комисии са консултативни органи, които се създават 

за определен срок със заповед на кмета на общината. Обществено-експертните съвети 

дават мнения и оценки за дейността на общинските културни институти, регионалните 

културни институти, за съчетаване на принципите на националната културна политика с 

местните условия и традиции, за определени произведения на изкуството и културата, 

които могат да увредят душевното здраве на децата и младежите. 

Данни от проведеното анкетно проучване 

Дейностите по управление в областта на културата са структурирани: 

• В дирекции – 16 общини 

• В отдел – 35 общини 

• В сектор – 2 общини 

• Възложени са на отделен експерт – 25 общини 

• Възложени са на служител, който съвместява дейността с друга - 65 

• Няма конкретен експерт – 4 общини 

 

 

6%
13%

26%

2%

50%

3%

Структура за управление 
на дейностите по култура

дирекция

отдел

сектор

експерт

съвместяващ 
служител
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В 90 от общините, участвали в проучването, с управлението на дейностите в сферата на 

културата е ангажиран по 1 експерт – 62,5%, като от тях в 72,2% от общините функциите 

се споделят с други отговорности.  

Коментар на получените данни: 

16 общини посочват, че управлението на дейностите в областта на културата са 

структурирани в дирекция в рамките на общинската администрация. 

Съгласно Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията 

обособяването на дирекция в структурата на администрацията изисква не по-малко от 7 

щатни бройки. За част от получените отговори е допустимо предположението, че 

предвид общата численост на администрацията, не е възможно ангажирането на 

толкова служители с дейностите по култура. 

Позиционирането на служителите, натоварени с функциите в областта на културата, в 

системата на съответната общинска администрация е разнородно:  

➢ в дирекции със широк спектър функции:  „Устройство на територията, общинска 

собственост, програми и проекти“/ Дирекция „Устройство на територията, 

благоустройство и евроинтеграция“ 

➢ в структурата, разработваща европейски проекти 

➢ в дирекция „Специализирана администрация“ /преобладаващо за малки 

общини/ 

➢ в дирекция „Икономическо развитие, обществени поръчки и хуманитарни 

дейности“ 

➢ в отдел  „Местни приходи , социални и хуманитарни дейности“, ФСД и др. 

➢ сектор "Административно и информационно обслужване“ 

Най-значителен е броят на общините, в които функциите по управление на културата се 

съвместяват от служител, натоварен и с отговорности в друга сфера. В преобладаваща 

част от случаите това са функции в ресор образование, социални дейности, младежки 

дейности, туризъм, спорт. 

В широк спектър са и ресорите на ръководителите, спрямо които административната 

структура / експерт, ангажирани с функциите в областта на културата, са в отношения на 

субординация и подчиненост: 

✓ В почти всички големи общини функциите в областта на хуманитарните дейности 

и културата са възложени на заместник-кмет.  

✓ В Пловдив е обособен ресор на заместник-кмет „Култура, археология и туризъм“, 

в Тетевен – ресор „Култура и вероизповедания“. 

✓ В около 20% от отговорилите общини, функциите по култура са в ресора на кмета 

с ресор „бюджет и финанси“. 

Видно от получените отговори, ресорите на заместник-кметовете също са в широки 

граници: 
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✓ заместник-кмет е с ресор: социални дейности, стопански дейности, общинска 

собственост, строителство, екология, култура и спорт 

✓ заместник-кмет е с ресор „Управление и разпореждане с общинско имущество, 

горско стопанство и дърводобив, социални дейности, култура и 

вероизповедания” 

✓ заместник-кмет е с ресор „Хуманитарни, социални, дейности, култура, туризъм, 

местни данъци и такси“; 

✓ заместник-кмет е с ресор прилагане на политики и функции в сферата на 

икономиката, местни данъци и такси, образование, здравеопазване и социални 

дейности, култура, спорт, туризъм; 

✓ заместник-кмет е с ресор образование, култура, екология, етнически и 

демографски въпроси, здравеопазване, местна комисия за обществен ред и 

сигурност, местна комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни, защита от дискриминация; 

✓ заместник-кмет е с ресор „Собственост, благоустройство, ВиК, регионално депо, 

култура и образование и пр“; 

На подчинение на секретаря на общината са структурите, отговарящи за културата в 3 от 

общините. 

В една от общините отдел „Култура и туризъм“ е в ресора на началник кабинет на кмета 

В 2 общини – дирекция култура е пряко подчинена на кмета 

В 4 от общините няма служител, на когото да са възложени функциите на органа на 

изпълнителната власт по чл.17, т.5 от ЗМСМА. 

 

Затворен въпрос:  

Обособени ли са отговорностите по управление на културно-историческото 

наследство? 

Отворен въпрос: 

Моля посочете административната структура, която поддържа регистъра на 

културните ценности в общината 

Общи положения, съотносими към проучваната информация 

Съгласно Закона за културното наследство / чл.17/е предвидено в рамките на 

утвърдената численост на общинската администрация се създават звена в плановите 

икономически райони, определени в Закона за регионалното развитие: 

• за Югозападен район – Столична община;  

• за Южен централен район – Община Пловдив;  

• за Югоизточен район – Община Бургас;  

• за Североизточен район – Община Варна;  

• за Северен централен район – Община Велико Търново;  

• за Северозападен район – Община Плевен.  
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Тези звена могат да издават писмени становища за недвижими културни ценности, 

които не са категории "световно" и "национално" значение, намиращи се в общините от 

съответния планов икономически район и работят под методическото ръководство на 

НИНКН. 

Нито една от общините, участвали в анкетното проучване, не е посочила тези структури 

като част от общинската администрация, отговорна за управлението на недвижимото 

културно наследство /изключение Пловдив в допълнителните бележки/. 

Съгласно ЗКН кметовете на общини организират и координират осъществяването на 

политиката по опазване на културното наследство на територията на съответната 

община, като създават обществен съвет за закрила на културното наследство като 

съвещателен орган към общината. 

Според данните от анкетите, отговорностите по управление на културно-историческото 

наследство са разпределени в рамките на общинските администрации както следва: 

 

 
 

• В административната структура за Култура - 40 общини 

• ТСУ – 32 общини 

• Туризъм – 6 общини 

• Архитектура и благоустройство – 14 общини 

Част от общините посочват по повече от една административна структура, отговорна за 

КИН. Не е обект на анализ на настоящото проучване функционалното разпределение в 

39

32

6

14

13

Култура ТСУ

Туризъм Архитектура и благоустройство

Друга структура
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рамките на Устройствения правилник и взаимовръзките и координацията между 

съответните структури. 

• Друга структура - 14 общини, които са възложили функциите на съответните 

исторически /регионални исторически музеи: Твърдица, Благоевград, Чипровци, 

Ст. Загора, Исперих, Попово, Търговище, Лом, Бургас, Горна Оряховица, 

Димитровград, Карнобат, Перник, Кърджали, Ботевград, Ардино, Хасково; 

• В част от общините функциите са разпределени между структури в рамките на 

администрацията и културен институт; 

• Не са обособени – 45 общини 

Специфични случаи: 

Пловдив – ОП Старинен Пловдив 

Созопол - Общински културен институт Созопол 

Съществуват и случаи, в които отговорностите по опазване на КИН са възложени на: 

• заместник-кмет; 

• технически сътрудник; 

• деловодство; 

• експерт „Протокол, връзки с обществеността и култура“; 

• общинска администрация в съвкупност; 

Отговорите надхвърлят броя на участниците, т.к. са посочени по повече от 1 възможни 

отговори.  

Отворен въпрос: 

Коя е административната структура, ангажирана с контрол по прилагането на ЗАПСП? 

Аналогична изглежда и картината по отношение на функциите, възложени по реда на 

Закона за авторското право и сродните му права. 

 
Отговор на въпроса не са посочили 87 общини. 

0 20 40 60 80 100

Правно обслужване

Икономическа политика

Инспекторат

Образование

Туризъм

РГ със Заповед

Без отговор
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По отношение на извършваните проверки за последните 4 години, най-голям брой 

инспекции са  извършвани от общините: 

➢ Варна  

➢ Русе  

➢ Вършец  

➢ Габрово  

➢ Добрич  

➢ Каварна  

➢ Асеновград  

➢ Сливен  

➢ Поморие  

➢ Ст. Загора  

➢ Тетевен  

➢ Раднево  

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА 

Отворен въпрос: 

Съществува ли стратегически документ, определящ приоритетите в областта на 

културата на територията на Вашата община? с възможност за посочване на конкретния 

документ 

• Положителни отговори – 12 общини 

• Отрицателни отговори – 94 общини 

• Без отговори – 44 общини 

 

Положителе
н отговор

7%

Отрицателе
н отговор

63%

Без отговор
30%

ОБЩИНСКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ 
ДОКУМЕНТ 
В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА 
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Общи положения, съотносими към проучваната информация 

 

Национално законодателство 

 

Съгласно ЗМСМА чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., предишен текст на ал. 1 - ДВ, бр. 69 

от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) 

Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във 

връзка с осъществяването на дейностите по чл. 17, както и на други дейности, 

определени със закон, като съгласно т.12. (доп. - ДВ, бр. 61 от 2007 г.) приема стратегии, 

прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските 

политики за развитие на местните общности. 

Доколкото културното наследство се дефинира като глобална ценност, по отношение на 

неговото управление са предвидени и ангажименти на общинско ниво.  В съответствие 

с разпоредбите на Закон за културното наследство чл. 17. (2) Общинските съвети 

приемат стратегия за опазване на културното наследство на територията на съответната 

община в съответствие с националната стратегия. 

Това задължение е базирано на разбирането, че стратегическото планиране, като 

елемент на ефективното управление, следва да обхваща всички сфери на собствени 

компетенции. Съгласно ЗМСМА те могат да бъдат обособени в 3 основни групи: 

• Управление на вътрешни общински дейности - имущество (вкл. собствени 

предприятия и търговски дружества), финанси (вкл. данъци), собствена 

администрация; 

• Управление на територията, комунални дейности и благоустрояване на 

населените места; 

• Изпълнение на ангажименти по секторни политики – образование, 

здравеопазване, култура, социални услуги, опазване на околната среда, 

поддържане и опазване на културното и историческото наследство, развитие на 

спорт, отдих и туризъм, защита при бедствия. 

Европейска регламентация 

В контекста на разбирането на ЕС за независимост на политиките в областта на културата 

на държавите-членки, подобен суверенитет е предвиден и в българското 

законодателство, което не предвижда изрична норма за разработване на стратегии за 

развитие на културата на регионално и местно ниво. Това решение зависи от степента 

на приоритетност, което заема културата, в цялостната визия за развитието на региона 

или общината. 

Нова европейска програма за култура е документ, чиято цел е да привлече вниманието 

на държавите-членки върху хоризонталното въздействие на културата и да фокусира 

вниманието върху трите основни стратегически области на въздействие на културата: 

социалното, икономическото и външното измерение. 
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0388_BG.html 

Социално измерение 

Приоритет: оползотворяване на потенциала на културата и културното многообразие за 

целите на социалното сближаване и благосъстоянието. 

Цели: 

✓ насърчаване на културния капацитет на всички европейци чрез предоставяне на 

широк спектър от културни дейности и осигуряване на възможности за активно 

участие 

✓ насърчаване на мобилността на специалистите от секторите на културата и 

творчеството и премахване на пречките пред тази мобилност 

✓ защита и популяризиране на културното наследство на Европа като общ ресурс, 

за да се повиши осведомеността за нашата обща история и ценности и да се 

подсили чувството за обща европейска идентичност. 

Икономическо измерение 

Приоритет: подпомагане на основаното на култура творчество в образованието и 

иновациите с цел укрепване на заетостта и растежа. 

Цели: 

✓ насърчаване на изкуствата, културата и творческото мислене в областта на 

формалното и неформалното образование и обучение на всички равнища и в 

рамките на ученето през целия живот 

✓ стимулиране на благоприятни екосистеми за културните и творческите 

индустрии, насърчаване на достъпа до финансиране, капацитета за иновации, 

справедливото възнаграждение на авторите и творците и междусекторното 

сътрудничество 

✓ насърчаване на придобиването на умения, необходими за секторите на културата 

и творчеството, включително цифровите, предприемаческите, традиционните и 

специализираните умения. 

Външно измерение 

Приоритет: укрепване на международните културни отношения на ЕС. 

Цели: 

✓ подкрепа за културата като двигател на устойчивото социално и икономическо 

развитие 

✓ насърчаване на културата и междукултурния диалог за мирни междуобщностни 

отношения 

✓ укрепване на сътрудничеството в областта на културното наследство. 

Държавите от ЕС определят приоритетите си за разработване на политики за културата 

на равнището на ЕС в многогодишни работни планове, приети под формата на 

заключения на Съвета на ЕС. В текущия работен план на Съвета за културата се обхваща 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0388_BG.html
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периодът 2019—2022 г. и се определят шест приоритета за европейско сътрудничество 

при изготвянето на политики в областта на културата: 

• Устойчивост на културното наследство 

• Сближаване и благосъстояние 

• Екосистема, подкрепяща творците, специалистите в областта на културата и 

творчеството и европейското съдържание 

• Равенство между половете 

• Международни културни отношения 

• Културата като двигател на устойчивото развитие 

По всеки от тези приоритети са определени 18 ключови теми и съответни действия за 

държавите членки, за председателствата на Съвета и за Комисията. 

В този смисъл разработването на общ рамков документ за развитието на културата на 

ниво община (Стратегия) е свързано с осъзнатата от местната общност необходимост от 

активна намеса и насочване на процесите. Наличието на стратегически документ 

позволява да бъдат:  

• Формулирани дългосрочни програмни и управленски цели, както и цели на 

конкретни политики, заедно с желаните резултати;  

• Определяни усилията и ресурсите, които трябва да бъдат разпределени;  

• Определяни показатели, чрез които ще се измерва напредъкът по постигане на 

общите и конкретни цели за определен период от време;  

• Дадена възможност за прилагане принципите за широко участие в управлението 

на културните процеси, което ще обедини вижданията и усилията на всички 

заинтересованите страни в съвместна работа за постигане на обща визия на 

основата на споделени ценности. 

Предвид изложеното е разбираемо усещането за престижност на положителния 

отговор, който дават по-голяма част от общините на поставения въпрос, но за целите на 

изследването посочените документи са подробно анализирани и са отчетени само 

онези, които съдържат елементи на стратегически документ в сферата на културните 

дейности. 

Преобладаващата част от общините отговарят положително, посочвайки Плановете за 

интегрирано развитие на общината, като секторен стратегически документ на местно 

ниво. В тази връзка следва да бъде обърнато внимание, че ПИРО е част от системата от 

документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие 

обхваща: Национална концепция за регионално и пространствено развитие; 

интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2; 

план за интегрирано развитие на община.  

Съгласно разпоредбите на ЗРР, на база на който ПИРО се изготвят, те имат определена 

функция:  
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• определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на 

общините и населените места, които се отчитат при разработването на 

инвестиционни програми и финансови инструменти, включително 

съфинансирани от фондовете на Европейския съюз;  

• идентифициране на проекти, допринасящи за постигане на националните цели и 

приоритетите за регионално и местно развитие; 

• планиране и изпълнение на интегрирани подходи за териториално и градско 

развитие; 

• координиране на секторните и хоризонталните политики на териториално ниво 

чрез отчитане на териториалните им измерения; 

• осигуряване на съгласуваност на провеждането на държавната политика за 

регионално развитие със стратегическите документи на национално ниво; 

• координиране развитието на националната територия и акватория в съответствие 

с Морския пространствен план на Република България. 

Планът за интегрирано развитие на община осигурява координация и интеграция на 

различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно 

подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската 

територия, но не заменя секторните стратегически документи, фокусирани върху 

специфични политики. 

Данни от проведеното анкетно проучване 

В чист вид стратегии за развитие на културата и свързаните с нея дейности, в т.ч. 

опазване на културното наследство имат 6 от участвалите в анкетата общини: 

• София - Стратегия за развитие на културата в София 2013 – 2023 г. 

• Пловдив – Културна стратегия на община Пловдив 2014 - 2024 

• Габрово – Стратегия за развитие на културата 2014 - 2024 

• Велико Търново - Стратегия за развитие на културата в община Велико Търново 2020 – 2030 

• Русе – Стратегически план за култура. 

• Банско – Стратегия за опазване на културното наследство 2015 - 2020 

Стратегически документи, носещи характеристиките на секторна стратегия са 

разработени в 2 от участвалите в анкетата общини: 

• Варна – Правилник и Насоки за функционирането на Фонд „Култура“ 

• Благоевград - Правилник за работа на Фонд „Култура“ на община Благоевград  

В процес на разработване на стратегически документ в сферата на културата са 3 

общини: 

• Бургас 

• Стара Загора 

• Плевен 

Като документи на общинско ниво, визирани от участниците в анкетата като 

стратегически в областта на културата, са такива, в които се съдържа информация за 
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състояние на сектора, набелязани са приоритети или цели в сферата на културата, но 

нямат характеристиките на стратегия: 

• ПИРО 

• Стратегия за развитие на общината 

• Годишна програма за развитие на читалищната дейност /изготвяна по ЗНЧ/ 

• Програма за управление на кмета на общината 

• Календар на културните събития /Културен календар 

• Стратегия за ефективно местно развитие чрез активизиране на съществуващите 

териториални ресурси в партньорство с местната общност, граждански структури 

и бизнес (2021 – 2027 г.)  

• Програма за развитие на туризма 

• Общ устройствен план 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 

Затворен въпрос:  

Изготвя ли Вашата община Календар на културните прояви? 

100% от получените отговори в анкетата са утвърдителни. 

Предвид липсата на нормативни изисквания към съставянето, структурирането и 

именуването, документът в различните общини носи различни наименования: Годишен 

културен календар, Културен календар, Календар на годишните културни прояви и пр. 

Затворен въпрос:  

По какъв начин се набират проектите, които да бъдат включени в Културния календар: 

• Инициативи на общинската администрация – 131 общини  

• Предложения на културни организации - 100 

• Предложения на граждани - 70 

• Традиционни събития - 126 

• Годишни програми на читалищата от общината - 130 

Сред другите източници, вземани предвид при формирането на културния календар са: 

• Програмите / фондовете „Култура“, за общините, в които функционират - 12 

• Предложения на пенсионерски клубове – 2  

• Предложения на партньорски организации – 1  

• Годишни програми на детските градини и училищата – 3  

• Инициативи на местния бизнес – 1  

• Не посочват източник – 2 общини 

Отговорите надхвърлят броя на участвалите в анкетата, т.к. са посочвани повече от един 

отговор. 

 

Големият дял на традиционните събития и проявите на читалищата са индикация за 

липса на особена активност за привличане на културни събития или работа с 

организации по създаване на културно съдържание. Тук следва да бъдат взети предвид 
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и отговорите на друг въпрос в анкетата, относно новосъздадени от читалищата събития 

или прояви през последните 3 години, т.к. техният брой е незначителен. 

В 87,84% от общините инициативите на администрацията са доминиращи във 

формирането на календара на културните събития. Предвид факта, че в преобладаваща 

част от общините, функциите са възложени на един експерт или на експерт, който 

споделя задълженията с други, тази практика не може да бъде оценена като 

положителна както за качеството, така и за жанровото разнообразие на включваните в 

културния календар прояви. 

Затворен въпрос:  

Публично достъпен ли е Културният календар?  

 

• Да – 94 общини 

• Не – 12 общини  

 
Освен общините, които ясно декларират липсата на публичност по отношение на 

Културния календар, съмнение будят и отговорите на значителна част от общините, 

категорично заявили, че Календарът е достъпен, но 

• 60% - не посочват линк за връзка 

• 20% - без отговор  

Относно използването на платформи за популяризиране на културните календари на 

общините  

• С най-голяма популярност е Националния културен календар, поддържан от 

Министерството на културата –  79,72% 

• Календара на фестивалите и събитията, воден от Министерството на туризма – 

45,27% 

• Единната платформа Арт Хъб – 18,91% 

 

Да
89%

Не
11%

ПУБЛИЧНО ДОСТЪПЕН ЛИ Е 
КУЛТУРНИЯТ КАЛЕНДАР?
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Реализирането на събитията, планирани в Културния календар на общините се възлага: 

• На администрацията на общината – 140 общини / като в 3 от общините 

организацията и провеждането на всички събития се поема само от общината, 

въпреки, че в предходен въпрос едната от тях посочва, че няма служител, който 

да отговаря за културата/ 

• На културни институти – 59 общини 

• На читалища – 134 общини / като в  1 община организацията е изцяло поверена 

на читалищата/ 

• На граждански инициативи – 60 общини 

• На фирми, избрани по реда на ЗОП –  9 общини. Интересно е, че опцията за избор 

на външен изпълнител по реда на ЗОП не е посочена от община Варна, която е 

един от лидерите по брой и мащаб на организираните прояви. 

• Други: продуцентски къщи, НПО, Център за подкрепа за личностно развитие 

Общински детски комплекс, училища и детски градини, организационен комитет 

под ръководството на кмета, творчески съюзи, Местен съвет по туризъм, 

пенсионерски клубове 

• Без отговор – 1 община 

Отговорите надхвърлят броя на анкетираните, т.к. са посочвани по повече от един 

отговор. 
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КЪДЕ СЕ ПОПУЛЯРИЗИРАТ КУЛТУРНИТЕ 
КАЛЕНДАРИ

НА ОБЩИНИТЕ 

Национален културен календар, поддържан от Министерството на културата

Календар на фестивалите и събитията, воден от Министерството на туризма 

Единната платформа Арт Хъб 
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Основни партньори на общините в организирането на културни събития са културните 

институти, на територията: 

• Музеи 

• Художествени галерии  

• Библиотеки 

• Младежки домове 

• Оперни театри 

• Драматични и куклени театри 

• Професионални творчески състави 

• Училища по изкуствата и университети 

Съотношението между събития, организирани от самата общинска администрация и 

културни прояви, организирани от външни организации варира в изключително широк 

диапазон – от 0 до 80% от проявите, вклячени в Културния календар. 

Прави впечатление, че общини, които са въвели прозрачен регламент за финансиране 

на граждански инициативи в областта на културата са променили структурата на 

Културния календар в полза на инициираните от външни организации и граждани. Това 

е тенденция, която дава възможност на администрацията да фокусира усилия върху 

управлението на процесите, като възлага творческата страна на специализирани 

структури и организации.  

Общинска 
администрация

35%

Културни 
институти

15%

Читалища
33%

Граждански 
инициативи

15%

Избрани чрез 
ЗОП
2%

Реализиране на Културните календари

Общинска администрация Културни институти

Читалища Граждански инициативи

Избрани чрез ЗОП

Без отговор
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Правила за подкрепа на проекти на граждански инициативи за включване в Културния 

календар съществуват в 18 общини. 

• Финансирането на инициативи на граждани и културни оператори без утвърден 

регламент – ок. 50% от общините 

• На конкурсен принцип, с публично обявени конкурсни сесии чрез 

специализирана общинска програма / фонд – 18 общини 

Само 10 общини от участвалите в анкетното проучване са провеждали през последните 

5 години допитвания за удовлетвореността на гражданите от културните събития, 

организирани в общината. 

 

ПРОГРАМИ / ФОНДОВЕ „КУЛТУРА“ НА ОБЩИНИТЕ 

Затворен въпрос: 

Съществува ли Програма/ фонд „Култура“ във Вашата община? 

 

Общи положения, съотносими към проучваната информация 

Законът за закрила и развитие на културата предвижда общините да създават общински 

фонд "Култура" при условията и по реда на Закона. 

Съгласно чл. 18 на ЗЗРК общините формират и реализират своята политика за закрила и 

развитие на културата, като съчетават принципите на националната културна политика с 

местните условия и традиции. 

Общинският съвет приема решения за провеждане на конкурси за културни инициативи, 

творчески проекти, целеви програми и други, финансирани от общинския бюджет; 

Данни от проведеното анкетно проучване 

 

По реда на ЗЗРК в 19 от общините, участвали в анкетата са създали  или са в процес на 

създаване на общинска Програма/фонд „Култура“ / 13,42% 

➢ Създадени и действащи: в 17 общини 

Столична община, Враца, Ловеч, Пловдив, Перник , Варна, В.Търново, Габрово, Пещера, 

Русе, Сливен, Шумен, Бургас, Благоевград, Поморие, Асеновград, Хасково 

➢ Действащи и в процес на конституиране съгласно ЗЗРК: в 2 общини 

Плевен, Стара Загора; 

Сходни механизми за партньорство с граждански структури, чрез които общини 

финансират културни прояви: 13 общини / 8,72% 

В общините, които през последните 3-5 години са създали традиция да подкрепят 

граждански инициативи в областта на културата, разработването и въвеждането на 

програми „Култура“ е процес, който за кратък период би могъл да бъде организиран и 

финализиран / разработване на публични правила, правила за управление и контрол и 

механизми за публичност/. Това дава шанс на тези общини за включване с висока степен 

на прогнозируем успех в проекта Инвестиция 6: Култура и творчески индустрии в 
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България: изграждане на приобщаваща, международно конкурентна и устойчива 

екосистема, разходна програма „Ново поколение местни политики за култура“, 

предвиден за финансиране чрез Плана за възстановяване и устойчивост. 

 

ПОДКРЕПА НА МЛАДИ ТАЛАНТИ 

Затворен въпрос: 

Има ли общината политика за подкрепа на млади дарования? 

 

Общи положения, съотносими към проучваната информация 

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, на 

министъра на културата / Приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 г., Обн. ДВ. бр.111 от 

22.12.2003 г., изм. ДВ. бр.51 от 21.06.2005г., изм. бр.89 от 8.11.2005 г., изм. бр.14 от 

14.02.2006 г., изм. ДВ. бр.37 от 5.05.2006 г./ 

Чл. 3. Право на закрила по наредбата има всяко дете с изявени дарби в областта на 

науката, изкуството или спорта. 

Чл. 4. Закрилата по наредбата се предоставя с цел: 

1. насърчаване на творческите заложби и потребности на децата; 

2. осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни училища и в 

училища по изкуствата; 

3. финансово подпомагане и стимулиране чрез стипендии и специализирани 

образователни програми. 

Чл. 5. Закрилата по наредбата се осъществява от: 

1. министъра на културата, министъра на образованието и науката и министъра на 

младежта и спорта; 

2. кметовете на общини; 

3. председателя на Държавната агенция за закрила на детето и администрацията, която 

го подпомага при осъществяване на неговите правомощия; 

4. дирекциите "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане 

Чл. 8. Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени 

дарби са: 

1. подпомагане за обучение в курсове по изкуства, наука и спорт; 

2. подпомагане за участие в пленери, обучителни и тренировъчни лагери; 

3. подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и 

състезания. 

Чл. 9. Мерките за осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни 

училища и в училища по изкуствата са: 

1. проучване на индивидуалните възможности и интереси на децата с изявени дарби и 

насочването им към подходящи учебни заведения и към подходящи форми за 

ангажиране на свободното им време; 
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2. подпомагане за участие в подготвителни курсове и/или индивидуална подготовка; 

3. освобождаване от заплащане на такса за участие в приемни изпити в спортни училища 

и в училища по изкуствата. 

Чл. 10. Стипендии за стимулиране на деца с изявени дарби се отпускат на ученици от VІІІ 

до XІІ клас, класирани до навършване на 18-годишна възраст на национален или 

международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата по чл. 11. 

Чл. 12. (1) Кметовете на общини правят предложение до дирекциите "Социално 

подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане за включване в общинската 

програма по чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето на 

мерки за осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни училища и в 

училища по изкуствата и на мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности 

на деца с изявени дарби. 

(2) Общинската програма по ал. 1 се приема с решение на общинския съвет и включва 

мерките от програмата по чл. 11, ал. 1 и мерки, предложени от училища и други 

юридически лица, осъществяващи дейности на територията на общината. Програмата 

задължително се на интернет страницата на съответната община. 

(3) Програмата по ал. 2 се приема до месец април на текущата година. 

(4) Мерките за закрила на деца с изявени дарби, приети с общинската програма по ал. 

1, извън мерките по програмата по чл. 11, ал. 1, се финансират от собствени приходи на 

общините по ред, определен от общинския съвет. 

 

Данни от проведеното анкетно проучване 

• Политика за подкрепа на млади дарования имат 77 общини / 51,35% 

• Няма политика да подкрепа на даровити деца – 72 общини / 48,65% 

Във всички от общините, които имат политики за подкрепа на талантливи деца, са 

приети и съответните документи / Наредба, Специализирани програми, Стипендии, 

Правилници за подпомагане, чрез действащите Програми „Култура“/. 

Специфични случаи: 

Бургас - Общинска програма „Бургаски деца“ и "Успешни студенти" 

Пловдив - „Инкубатор за млади таланти“ - като част от Културния календар през 2021 г. 

Русе - Общинска програма за закрила на децата с изявени дарби. 

 

КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУТИ 

Отворен въпрос:  

Културни институти на територията на Вашата община / с възможност за посочване на 

точното название на културните институти, разпределени по жанрове и численост за 

всеки от тях. 

 

Общи положения, съотносими към проучваната информация 



 
 

ПРОУЧВАНЕ:УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА НА ОБЩИНСКО НИВО  23 
 

 

Съгласно чл. 3 на ЗЗРК културните организации осъществяват дейности по създаването, 

разпространяването и опазването на културните ценности и по форма на собственост са 

държавни, общински, частни и със смесено участие. 

Културни институти са държавни или общински културни организации, които се създават 

със специален закон или с акт на орган на изпълнителната или местната власт. Те 

определят: 

• самостоятелно своите задачи и структура съобразно предмета на дейността си;  

• могат да извършват допълнителни дейности, включително и стопански, свързани 

с основните, като получените допълнителни средства остават в културния 

институт, който ги е реализирал;  

• могат да събират държавни такси за извършването на услуги и за издаване на 

документи и дубликати в размери, определени с тарифа на Министерския съвет, 

като 50 на сто от постъпленията остават в съответния културен институт, а 

останалата част се внася във фонд "Култура". 

Културните институти могат да бъдат: 

• Държавни / в т.ч. ведомствени/ 

• Държавни институти с национално значение 

• Общински  

• Регионални 

Държавните културни институти се финансират от бюджета на Министерството на 

културата изцяло или частично, със средства от общинските бюджети, въз основа на 

сключени договори с Министерството на културата или с участието на други 

юридически или физически лица. 

Държавни културни институти с национално значение са тези културни институти, които 

изпълняват общонационални и представителни функции по създаване, трайно опазване 

и разпространение на културни и исторически ценности. Условията и редът за 

придобиване и отнемане статут на държавен културен институт с национално значение 

се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на 

културата и се финансират изцяло и приоритетно от бюджета на Министерството на 

културата.  

Общинските културни институти са юридически лица с бюджет, които се създават, 

преобразуват и закриват с решение на общинския съвет, съгласувано с министъра на 

културата и се финансират от общинския бюджет. 

При съставянето на общинските бюджети за съответната година размерът на субсидията 

за всеки от общинските културни институти не може да бъде по-нисък от този през 

предходната година, независимо от реализираните приходи от дейността им.  

Правоотношенията на директорите на общинските културни институти с кмета на 

общината възникват въз основа на конкурс съгласно Кодекса на труда за срок от 4 
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години, освен ако друго не е предвидено в специален закон. Условията на конкурса се 

съгласуват с Министерството на културата. 

Регионалните културни институти са юридически лица с бюджет, които осъществяват 

културна дейност основно на територия, определена с акта на учредяването им. 

Регионалните културни институти се създават, преобразуват и закриват от Министерския 

съвет по предложение на министъра на културата, съгласувано с областния управител, 

след решение на общинския съвет, на чиято територия са седалищата им. 

Регионалните културни институти се финансират: 

✓ от общините, на чиято територия са седалищата им, като за тяхната издръжка се 

осигуряват целево допълнителни средства от държавния бюджет; 

✓ от вноски, които правят в бюджетите им и общините, на чиято територия 

регионалните културни институти развиват дейност, като техният размер се определя 

ежегодно с решение на съответните общински съвети. 

Правоотношенията на директорите на регионални културни институти с кметовете на 

общините, на чиято територия са седалищата им, възникват въз основа на конкурс за 

срок от 4 години съгласно Кодекса на труда, освен ако друго не е предвидено в 

специален закон. 

Културните организации със смесено участие се създават между държавата, общините, 

юридически и физически лица или между някои от тях. 

Министерството на културата създава и поддържа информационен регистър на 

културните организации и институти, които подават заявление за вписване в регистъра 

преди започване на дейността си. 

Данни от проведеното анкетно проучване 

Получените отговори в рамките на проучването, не са ограничени само до законовата 

регламентация за културен институт, а включват данни и за творчески колективи на 

територията на общините. Получените данни дават възможност за последващи анализи, 

свързани с приоритетите на местно и регионално ниво в областта на културата, 

финансовото участие на общините в реализирането на културни политики, 

териториалното разпределение на културните ресурси и др.  

Без културни институти на своя територия – 54 общини / 36,49% 

С 1 културен институт на своя територия – 7 общини / 4,72% 

Общо общини с ограничен достъп до културни институти – 61 общини / 41,21% 

Най-значителен е дефицитът на културни институти в класическите изкуства/класическа 

музика, опера, балет/.  

В същото време ситуацията създава добри възможности за разширяване на периметъра 

на работа на действащите и утвърдени културни институти – театри, куклени театри, 

оркестри, танцови формации. Ограничените ресурси за творческа мобилност и някои 

специфики на бюджетното финансиране /от държавата/ на сценичните изкуства, също 

се явяват възпиращи фактори. 
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В значителна част от общините през последните 10 години са обновени не малко 

културни обекти, които предоставят добри възможности за творчески контакти, но не се 

използват поради липса на активност от страна на общините-собственици, а също така и 

от липсата на съвременен мениджмънт в културните институти.  

При подходящо експертно окомплектоване на общинските администрации, те биха 

могли да играят тази важна обществена роля, като по този начин обогатяват културното 

съдържание в рамките на своята община и разширяват възможностите за публиките с 

ограничен достъп до културно съдържание. 

Прави впечатление, че сериозен брой утвърдени културни институти и трупи не 

получават държавно финансиране и съществуването и дейността им се подпомагат 

само от общините. 

Такива са: 

➢ Историческите музеи в Горна Оряховица и Петрич. 

➢ В Созопол 5 КИ са изцяло на общинска издръжка, срещу 1, който получава 

държавна субсидия. 

➢ 2 Културни института в Сливен са изцяло на общинско финансиране. 

➢ Плевен  изцяло на общинска издръжка са 6 КИ. Освен това общината финансира  

50% от издръжката на Плевенската Панорама и дофинансира с още 460 000 

театъра и филхармонията. 

➢ 3 КИ финансира община Свищов, само Историческият музей получава държавна 

субсидия. 3 от културните институти в Севлиево се издържат от общината, само 1 

получава държавни средства. 

➢ В Стара Загора общината издържа дейността на 6 културни института / срещу 

други 5 получаващи държавна субсидия. 

➢ В Благоевград изцяло с общинско финансиране работят Камерна опера 

Благоевград, Биг бенд Благоевград, Общинска художествена галерия 

Благоевград, Общински куклен театър. 

➢ Община Перник изцяло финансира общинския театър, Общински комплекс 

Дворец на културата и Младежки дом. 

➢ В община Монтана това са ключови институции като Драматичния и кукления 

театър. 

➢ Драматичният театър във Видин също е изцяло на общинска издръжка, както и 

театъра в Кюстендил. 

➢ Историческият музей Свиленград е изцяло на общинска издръжка от 

основаването си до 2020 г. Получава държавно финансиране от 2021 бюджетна 

година, като се дофинансира със средства от общинския бюджет 

➢ В Смолян създаденият с проектно финансиране  уникален културно-

образователен център „Планетариум с астрономическа обсерватория“ е на 

издръжка на общината. 
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➢ Странно, че в Ямбол Музеят на бойната слава е също с общинско финансиране / 

при положение, че съществуват ведомствени музеи и военните музеи се 

финансират от МО/. 

➢ 5 културни института финансира община Казанлък. 

➢ С общински средства работят емблематични ансамбли за народни песни и танци: 

„Тракия“ / издържан от община Пловдив/, „Пирин“ /от община Благоевград/, 

Професионален ансамбъл „Добруджа“ /община Добрич/; 

➢ Още 5 културни института в Добрич са изцяло на издръжка на общината: 

Български камерен оркестър, Духов оркестър – Добрич, Смесен хор 

„Добруджански звуци“, Детски хор „Маестро Захари Медникаров“. 

➢ Във Варна от 19 музея само 3 получават държавно финансиране. 

➢ Безпрецедентен е случаят Димитровград, където всички културни институти са 

изцяло на общинска издръжка: Общински драматичен театър „Апостол 

Карамитев”, Исторически музей – Димитровград и обектите към него (Дом – 

музей „Пеньо Пенев”, Художествена галерия „Петко Чурчулиев”, обект Ретро 

апартамент, Археологически обект „Светилище на нимфите и Афродита” – село 

Каснаково); Градска библиотека „Пеньо Пенев”; Забавно-духов оркестър; 

Акустично джазово три; Общински център за танцово изкуство „Галаксико”. 

➢ В същото време държавно финансиране получава Археологически музей 

„Марица Изток“ в Раднево. 

През последните 3 години НСОРБ последователно настоява за разработване на 

механизъм за откупки и неговото финансово осигуряване. Със средства за попълване 

фодвовете на музеите и галериите разполагат само 12 общини. Това са общините: 

Кюстендил, Раднево, Варна, В.Търново, Дивитровград, Пещера, Свиленград, Поморие, 

Панагюрище, Попово и Хайредин.  

 

ЧИТАЛИЩА 

 

Чрез въпросника е събрана значителна база данни за читалищата на територията на 

общините, сградния фонд, извършваните ремонтни дейности през последните 4 години. 

Събрана е и информация за сградите, нуждаещи се от ремонт и частично – за 

необходимия финансов ресурс. 

Събрана е информация за 2 026 читалища. Данните ще бъдат детайлно анализирани 

допълнително, т.к. е необходима съпоставка на данните с регистъра на читалищата.  

В настоящия анализ са изведени някои данни, които дефинират важни проблеми за 

сферата на читалищната дейност и взаимоотношенията с местните власти. 

На територията на 3 общини има само по 1 читалище. 

Най-голям брой читалища има на територията на общините: 

Стара Загора - 60 
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Сливен – 54 

Тунджа - 40 

Някои от общините посочват, че не всички регистрирани читалища са реално действащи. 

Не всички читалища, регистрирани на територията на общините, разполагат със сгради. 

Преобладаваща част от читалищните сгради са общинска собственост 

Специфични случаи: Община Варна обръщат внимание, че съгласно публичния 

регистър, поддържан от Министерство на културата, на територията на община Варна са 

регистрирани общо 36 читалища. От тях се субсидират 25 читалища, като 21 в град Варна 

и 4 в селата. 

В преобладаваща част от читалищните сгради са извършвани ремонти през последните 

10 години, но в много от случаите инвестираните средства са незначителни. В рамките 

на проучването е събрана изчерпателна информация както за ремонтираните 

читалищни сгради, така и за инвестираните средства. 

Събрана е информация и за сгради, нуждаещи се от ремонт, като за ок. 50% са посочени 

и прогнозни разчети. 

Най-голям брой читалища са реновирани от община Димитровград – 32. 100% от 

читалищната база е ремонтирана през последните 10 години в общините Белене, 

Божурище, Смядово, Черноочене. 

Почти не са извършвани ремонтни дейности в читалища в 5 от общините, участвали в 

проучването. 

Базата данни, с които разполага НСОРБ дава представа и за разпределението на 

читалищата – в общински център и в населени места от общината. 

В 46 от общините, участвали в анкетното проучване, няма приети правила за 

разпределение на субсидията за читалища. 

По отношение на критериите при разпределяне на субсидиите съществуват и не малко 

добри практики в общините: 

Попово - Приети са вътрешни правила на основание Указания на Министерство на 

културата за дейността на комисиите, извършващи разпределение на годишната 

държавна субсидия за народните читалища на територията на общините, съобразно 

Механизъм за разпределение на годишната субсидия за читалищата. Правилата са 

приети от законови представители на всички читалища и съгласувани с кмета на 

общината. 

Панагюрище - Община Панагюрище финансира творческите изяви  на читалищата чрез 

система за допълнително стимулиране на базата на разработени и реализирани проекти 

– обща стойност 65 000 лева годишно, в това число за целево финансиране на Духов 

оркестър „Делчо Радивчев“ – 20 000 лева. 

Пловдив - Процедурата за разпределяне на субсидията за читалищата е подробно и 

изчерпателно разписана в документ „Вътрешни правила за разпределяне  на субсидиите 

на  народните читалища в Община  Пловдив“ и приложенията към него – „Механизъм за 
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оценка дейността на народните читалища в община Пловдив“ и  „Информационна 

карта“. 

Мездра - Провежда се атестация на работата на читалищата всяка година и се присъждат 

точки за активна дейност, които после формират допълнителната сума за всяко 

читалище. 

Русе - Освен държавна субсидия, читалищата на територията на община Русе получават 

и общинска субсидия в общ размер от 20 000 лв. С методиката за разпределение на 

общинската читалищна субсидия се въвеждат единни критерии (индикатори) за оценка 

и индивидуална карта за оценка на всяко читалище. Данните за всеки един от 

индикаторите се извличат от представените отчети за дейността на читалищата за 

предходната година и от техните програми за развитие на читалищната дейност.  С цел 

стимулиране на читалищата в малките населени места и райони на общината, са 

въведени следните формули за изчисление. 

В община Първомай разпределението на средствата е възложено на „Общинско 

читалищно сдружение-1990 г.“, гр. Първомай, което се придържа в своята работа към 

методика, издадена от Министерството на културата. 

Оценката на дейността на читалищата остава деликатен проблем. Значителен е броят на 

общините, които се въздържат да включват културните прояви, организирани от 

читалищата, в културните календари, поради системната им повтаряемост и изисквания 

към естетическата стойност. /Пример: в Културния календар на Шумен се включват едва 

3 събития  от 35 читалища, в Търговище – от 34 читалища – 5 събития влизат в КК, във 

Варна – от 25 читалища – 10 събития намират място в КК, в Нови пазар – 3 събития от 13 

читалища, Брацигово – 2 събития, Бяла /Рс/ - 3-4 събития годишно, във Видин в КК 

попадат само 6 прояви от 26 читалища, в Русе – 11 събития от 25 читалища, в Сливен – 

до 10 събития от 54 читалища, в Петрич и Плевен – 0./ 

При малките общини се наблюдава противоположна тенденция – там културният 

календар се крепи на събитията, организирани от самодейците в читалищата. 

Незначителен е и броят на нови събития или културни прояви, организирани от 

читалищата през последните 3 години.  

Различна е практиката на общините за възлагане на дейността по контрол за 

изпълнението в срок на задълженията на председателите на народните читалища, 

произтичащи от чл. 26а, ал. 1 и ал. 4 от Закона за народните читалища (ЗНЧ). Изготвя 

проекта по чл. 26а, ал. 2 ЗНЧ от името на кмета и отговаря за сключването на договорите 

по чл. 26а, ал. 3 ЗНЧ. 

• За преобладаващата част от общините това са структурите по хуманитарни 

дейности / култура. 

• На Регионалните експертно-консултантски и информационни центрове 

"Читалища" е възложена тази дейност в общините Разград, Видин, Бургас. 
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• В община Тунджа - на Сдружение с нестопанска цел „Читалища с бъдеще 2012“ и 

отдел „Култура и други хуманитарни дейности“ в общината. 

• В община Шумен, в рамките на структурата, отговаряща за културните дейности 

е назначен старши експерт „Читалищна дейност“. 

• В значителна част от общините функцията е възложена на финансови отдели, 

което я откъсва от прякото наблюдение и оценката за дейността на читалищата. 

 

ФИНАНСИРАНЕ НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЙНОСТИ 

Въпрос: 

Какъв е годишният бюджет за култура на общината? 

• Без отговор – 7 общини 

• Без посочени средства по делегирани от държавата дейности – 21 общини 

• Без посочени средства от местни дейности – 12 общини 

Справка на база посочените суми за местни дейности за 2021 г. 

 
Средства от местни дейности, превишаващи предоставяния от държавата ресурс 

/съгласно посочените данни в анкетата/: 31 общини  

Получените от анкетното проучване данни подлежат на допълнителен анализ. 

 

МНЕНИЯ И КОМЕНТАРИ 

В рамките на анкетното проучване 30 общини споделят мнения и препоръки, свързани 

с проблеми в управлението на културните политики на местно ниво. Те касаят основно 

5%

23%

23%
28%

5%

10%
6%

Средства от общинските бюджети за 
култура

до 10 000 лв

до 50 000 лв

до 100 000 лв

до 500 000 лв

над 500 000 лв
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над 2 млн. лв.
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проблеми с финансирането в сферата на културата, осъвременяване на правната уредба, 

дейността на музеите и читалищата, поддържането на културната инфраструктура, 

качеството на кадрите и възможностите за провеждане на системни обучения. Редица 

мнения са свързани с механизмите и правомощията на общините, свързани с опазването 

на недвижимото културно наследство и с разпоредбите на Закона за авторското право и 

сродните права. 

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Структурирарето на управлението на дейностите в областта на културата на местно 

ниво е разнородно и отразява спецификите на всяка община и приоритетността на 

сектора в политиките на общинско равнище. 

Що се отнася до специфичната сфера на компетентност, свързана с опазване на 

културното наследство, прави впечатление, че нито една от общините, участвали в 

анкетното проучване, не е посочила тези структури като част от общинската 

администрация, отговорна за управлението на недвижимото културно наследство 

създадените съгласно ЗКН специализирани звена в рамките на общинските 

администрации.  

Опазването на КИН е една от сферите, в които общините демонстрират трайна практика 

за партньорство с културни институти. Някои общини са разчели положителните страни 

на подобно партньорство и потенциала за повишаване привлекателността на региона, 

като са разширили партньорството, включвайки и туристическите си информационни 

центрове. 

Най-голямо многообразие от административни решения се наблюдават в областта на 

отговорностите, възложени с промените в Закона за авторското право и сродните права.  

Липсата на логическа обвързаност между задълженията и отговорностите и субектите, 

ангажирани в процеса на защита на авторските права, както и двояката ангажираност на 

общините / от една страна като упражняващи контрол по спазването на ЗАПСП, а от друга 

– като задължени лица, в качеството си на организатори на събития/ рефлектират в 

резултатите от проучването. Липсата на ангажираност на организациите за колективно 

управление на права /ОКУП/ към целия процес на съблюдаване на законовите 

процедури, освен инкасирането на приходи, има допълнителен негативен ефект. 

Въпреки направеният опит за стандартизиране на процедурите за проверка на 

търговските обекти за договори по ЗАПСП и организираното от НСОРБ обучение, 

дистанцираността на МК и ОУП от реалния процес по контрол по спазването на Закона и 

неотчитането на спецификата на проблема продължават да бъдат най-голямото 

препятствие пред прилагането на ЗАПСП в частта му по контрола, възложен на 

общините.  

Настоящото проучване не е изследвало другия аспект на ангажираност на общините по 

ЗАПСП – като организатори на събития и задължени лица. Казусът остава в дневния ред 
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на евентуални бъдещи разговори с Министерството на културата, т.к. методиката за 

определяне на таксите, базирани на икономически интерес, се утвърждава със заповед 

на министъра по предложения на съответните ОКУП. 

Незначителен брой от общините разработват и приемат стратегии за развитие на 

културата и свързаните с нея дейности, в т.ч. опазване на културното наследство. 

Всички анкетирани общини съставят Културен календар, като за незначителна част от тях 

той има характер на административен документ и поради тази причина не се 

предприемат мерки за неговата публичност. 

Значителният дял на традиционните събития, които включват религиозни и храмови 

празници, събори и пр., в културните календари на общините дава основания да бъде 

направен извода, че Културните календари в преобладаващата си част акумулират 

събития, а не привличат културно съдържание. Този факт поражда и затрудненията при 

определяне на асните финансови параметри в сферата на културата, т.к. в много случаи 

планирането и разходването на публичните средства не е ориентирано към ясни цели и 

приоритети, какъвто би трябвало да е характера на културната политика на общината. 

В структурата на Културните календари прави впечатление големият дял на 

традиционно провеждащи се събития от местен характер, което би могло да е индикатор 

за липса на сериозна активност и целенасочени действия за привличане на културни 

събития или работа с организации по създаване на културно съдържание. В 87,84% от 

общините инициативите на администрацията са доминиращи във формирането на 

календара на културните събития. Предвид факта, че в преобладаваща част от общините, 

функциите са възложени на един експерт или на експерт, който споделя задълженията 

с други, тази практика не може да бъде оценена като положителна както за качеството 

и естетическата стойност, така и за жанровото разнообразие на включваните в културния 

календар прояви. 

Данните от проучването дават основания за заключението, че преобладаващата част от 

общините са все още консервативни, по отношение на развитие на партньорства за 

структуриране на разнообразни културни календари и привличане на по-богато 

съдържание. Правила за подкрепа на проекти на граждански инициативи за включване 

в Културния календар съществуват само в 18 от общините, участвали в анкетата. 

В същото време прави впечатление, че около 50% от общините декларират, че 

независимо от липсата на ясен регламент и прозрачни правила, с публични средства се 

финансират, макар и не голям брой, културни проекти. Решенията за финансиране или 

не на отправени към общината предложения се вземат от тесен кръг хора – директор на 

дирекция, заместник-кмет, кмет. Подобен подход прави решенията уязвими.  

Съгласно чл. 21 от ЗЗРК Министърът на културата внася ежегодно в Министерския съвет 

културен календар за национални прояви и чествания на събития и бележити дейци. 

Тяхното финансиране се залага в бюджета на Министерството на културата за 

съответната година. Националният културен календар се приема от Министерския съвет. 
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Въпреки това само 35 от анкетираните общини са получавали финансова подкрепа през 

последните 4 години от Министерството на културата за събития, включени в 

Националния културен Календар. 

Слабо се използват формите на обратна връзка и последваща оценка на дейността на 

общинските администрации в областта на културата.  

Фактът, че освен общини, които управляват собствени програми / фондове за култура, в 

тази посока развиват културните си дейности и други общини е основание за оптимизъм 

по отношение на интереса към възможностите, които предоставя проекта Инвестиция 

6: Култура и творчески индустрии в България: изграждане на приобщаваща, 

международно конкурентна и устойчива екосистема, разходна програма „Ново 

поколение местни политики за култура“, предвиден за финансиране чрез Плана за 

възстановяване и устойчивост. 

За все по-голяма част от общините, наличието на Програма или фонд с активна 

маркетингова програма се разглежда като възможност за привличане на проекти или 

културно съдържание, което значително би обогатило културните процеси в общината и 

би привлякло нови публики. Подобни мнения са споделени и в съответния раздел на 

анкетата. 

Като сериозна слабост на модела за финансиране на културата се оценява базирането 

му върху стандарти, които обхващат основно възнаграждение и частично разходи за 

издръжка. По този начин стандартите за делегирани дейности за културните институти 

на практика гарантират „пребиваването“ в сферата на културата, но не и нейното 

развитие и динамика.  

Значителна част от общините открояват като сериозен проблем липсата на механизми 

за финансиране на дейности / както за културните институти, така и за музеите и особено 

– за читалищата/.  

По отношение на музикално-сценичните изкуства, действащата методика за 

субсидиране от държавата, се отчита като водеща до редица изкривявания: ориентация 

на репертоара към масовия вкус и загърбване на естетически и съдържателни качества, 

ограничаването на гостуванията и респективно домакинствата на културни продукти.  

Събраната информация в рамките на анкетата дава възможност за формиране на обща 

представа за финансираните от общините институти и културни дейности, но на този 

етап данните не са достатъчно изчерпателни, за да бъдат направени сериозни 

заключения. 

Само големите общини включват в системата на културните институти частните КИ. 

Без културни институти на своя територия – 54 общини / 36,49% от участвалите в 

допитването. С 1 културен институт на своя територия – 7 общини / 4,72% от участвалите 

в проучването Общо общини с ограничен достъп до културни институти – 61 общини / 

41,21%. Неблагоприятната картина поражда тревога, заради ограничен достъп до 

културно съдържание на цели региони и ефектите могат да бъдат анализирани в 
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различни плоскости, но това не е обект на настоящото проучване. Най-значителен е 

дефицита на културни институти в класическите изкуства. В същото време ситуацията 

създава добри възможности, които не се използват пълноценно, за разширяване на 

периметъра на работа на действащите и утвърдени културни институти – театри, куклени 

театри, оркестри, танцови формации. Ограничените ресурси за творческа мобилност и 

някои специфики на бюджетното финансиране /от държавата/ на сценичните изкуства, 

също се явяват възпиращи фактори. 

В значителна част от общините през последните 10 години са обновени не малко 

културни обекти, които предоставят добри възможности за творчески контакти, но не се 

използват поради липса на активност от страна на общините-собственици, а също така и 

от липсата на съвременен мениджмънт в културните институти. И на ниво културни 

институти и на ниво администриране, се констатира остра нужда от развитие на умения 

за културен мениджмънт. 

Общините ясно осъзнават необходимостта от адекватна двупосочна комуникация както 

с компетентните институции, така и с творческите общности. Подчертана е 

необходимостта от обучения и за общинските експерти с оглед на новата културна 

ситуация: дигитализация, културен мениджмънт, създаване на публики и нови културни 

пространства, обмен на информация за иновации, работещи практики и подходи и др. 

Обръща се внимание на необходимостта от системни срещи с ресорните структури в МК 

за постигане на ефективно партньорство.  

Данните от анкетата и споделените мнения на участвалите общини ясно очертават 

необходимостта от подготвяне на промени в действащото законодателство и 

подзаконовите актове в сектора: 

• Закон за закрила и развитие на културата 

• Закон за културното наследство 

• Закон за авторското право и сродните права 

• Закон за читалищата 

• Закон за меценатството 

НСОРБ изказва благодарност на всички общини, 

които подкрепят усилията ни за преодоляване на множеството нерешени проблеми 

в сектор Култура! 


