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Стълб. 4: Справедлива България 

 

 

Компонент 2: „Социално включване“ 

 

 

Проект: Развитие на културните и творчески сектори 

 
 

I.Бенефициенти: 

Преки бенефициенти: 

• Администрацията в КТИ на публични, общински и независими оператори; 

• Публични, общински и частни културни оператори; 

• КТИ от „основни културни“ подсектори: архиви, културно наследство, музеи, 

театър; 

• КТИ от подсектори с отделни вериги за създаване на стойност: видео и филми, 

музика, визуални изкуства, книги и преса, архитектура; 

• Независими артисти, частни субекти, търговски или нетърговски, и 

неправителствени организации, установени като юридически лица в България и 

ЕС, чиято основна дейност е в областта на културния и творческия сектор. 

 

Непреки бенефициенти: 

• КТИ от „индустриално“ измерение: дизайн, мода, реклама; 

• КТИ от индустрии, задвижвани от творчеството, като например индустрии в 

областта на стоките и услугите от висок клас; 

• Академични и научноизследователски структури; 

• МСП и оператори в сектора на образованието, научните изследвания, туризма и 

информационните технологии. 

 

 

II.Допустими дейности: 

1.Реформиране на публичните разходи за КТИ (културни и творчески индустрии) 

в НФК (Национален фонд „Култура“): превръщане на НКФ в структура, която 

подкрепя иновациите, растежа и международното сътрудничество на българските КТИ 

по прозрачен и финансово устойчив начин, в т.ч.: 

1.1. Законодателна промяна в правната рамка на НФК; 

1.2. Изготвяне на институционални актове на НФК; 

1.3. Структура на управление и вземане на решения; 

1.4. Администрация и цифровизация на процесите в НФК; 

1.5. Оценка и анализ на изпълнението на проекта. 
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2. Програма „Подкрепа за европейско културно сътрудничество“: проекти за 

създаване на български оригинални продукции и европейски копродукции с 

трансгранично и мултикултурно участие. 

Програмата включва две открити покани за представяне на проектни предложения, 

както следва: 

 

2.1.Схема за безвъзмездна помощ с две сесии „Български продукции от 

сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС“: Предвижда 

се участие на български КТИ на отворените пазари в ЕС в Авиньон, Единбург, Кан, 

Берлин, Сан Себастиан, Локарно, Месе, Дюселдорф, Франкфурт, Залцбург, Венеция и 

др. Обхватът на безвъзмездните средства е от 100 000 лв. до 500 000 лв. с 10% 

съфинансиране от бенефициите; 

 

2.2.Схема за безвъзмездна помощ в четири сесии „Създаване на български 

продукции и копродукции в сектора на КТИ“. Обхватът на безвъзмездните средства 

е от 70 000 лв. до 142 000 лв. с 10% съфинансиране от бенефициите;  

 

3. Програма „Подкрепа за развитие и достъп на публиката“ : увеличаване достъпа 

на българската публика до качествена културна продукция, чрез стимулиране на 

търсенето и разпространението, както и чрез насърчаване на адаптацията към цифровите 

възможности за разпространение и маркетинг на културно съдържание. 

По програмата ще бъдат обявени две покани за представяне на предложения, както 

следва: 

 

3.1. Схема за безвъзмездна помощ с четири сесии „Представяне пред 

българската публиката на съвременни европейски продукции от сектора на КТИ“. 

Предвижда  разпространението на съвременни европейски КТИ в 28 български града, 

обхващащи шестте планови региона. Обхватът на безвъзмездните средства е от 20 000 

лв. до 120 000 лв. с 10% съфинансиране от бенефициите. 

 

3.2. Схема за безвъзмездна помощ с четири сесии „Представяне пред 

българската публиката на съвременни български продукции от сектора на КТИ“. 

Разпространение на съвременните български КТИ извън основните регионални градове 

в шестте планови региона в населени места със слабо развит икономически и културен 

статус. Обхватът на безвъзмездните средства е от 6 000 лв. до 16 000 лв. с 10% 

съфинансиране от бенефициите. 

 

4. Програма „Ново поколение местни политики за култура“: Схеми за 

безвъзмездна помощ за българските общини  

По програмата ще бъдат обявени две покани за представяне на предложения, както 

следва: 

 

4.1. Схема за безвъзмездна помощ с две сесии „Ново поколение местни 
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политики за култура“ /програма/фонд „Култура“ за големи общини. По първата 

покана всички общини могат да кандидатстват за съфинансиране на съществуващия им 

фонд/програма „Култура“. Обхватът на безвъзмездните средства е от 500 000 лв. до 

2 000 000 лв. с 50% съфинансиране от бенефициите. Общините трябва да осигурят 

устойчивост и на ниво кандидатстване, като имат решение на общинските съвети за 

най-малко 50% от исканата сума. 

 
4.2. Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за 

култура“/ програма/фонд „Култура“ за малки общини. Втората покана предвижда 

подкрепа за всички общини, които нямат активен фонд/ програма за финансиране на 

културни проекти на конкурентна основа. Обхватът на безвъзмездните средства е от 

100 000 лв. до 200 000 лв. с 25% съфинансиране от бенефициите. Общините трябва да 

осигурят устойчивост и на ниво кандидатстване да имат решение на общинските 

съвети за най-малко 25% от исканата сума. 

 
 

5. Изграждане на капацитет за културната администрация и оператори в КТИ: 

Програма за развитие на нови умения и компетенции за стратегическо планиране и 

добро управление на културната администрация, както и за създаване на нови бизнес 

модели и иновативни подходи, по-специално по отношение на преминаването към 

цифрови технологии за КТИ. 

 

5.1. Обучителна програма за нови управленски практики на 

администрацията на КТИ от държавния, общински и независим сектор. Програмата 

предвижда комбинация от онлайн и офлайн обучение, ръководство и наставничество на 

участниците;  

 

5.2. Схема за безвъзмездна помощ в две сесии „Нови управленски практики 

в сектора на КТИ“ . Обхватът на финансиране е до 4 000 лв. за реализация на проекти 

за разработване на нови управленски практики и адаптиране към условията на цифрово 

предоставяне на съдържание и услуги. 

 

 

III. Бюджет: 

1.Общ бюджет: 
 

Общ бюджет, в лв. Финансиране от МВУ в 

лв. 

Съфинансиране от 

бенефициентите в лв. 

 96 814 400  79 693 000 17 121 400 

 

 

  

2. Бюджет по дейности: 
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Дейност Общ бюджет, в 

лв. 

Финансиране от 

МВУ в лв. 

Съфинанс

иране от 

бенефицие

нтите в лв. 

Дейност 1. Реформиране на 

публичните разходи за КТИ в НФК 

2 330 000 2 330 000  

Дейност 2. Програма „Подкрепа за 

европейско културно 

сътрудничество“ 

27 507 400 25 014 000 2 493 400 

Дейност 3. Програма „Подкрепа за 

развитие и достъп на публиката“ 

23 795 000 21 642 000 2 153 000 

Дейност 4. Програма „Ново 

поколение местни политики за 

култура“ 

42 477 000 30 002 000 12 475 000 

Дейност 5. Изграждане на 

капацитет за културната 

администрация и оператори в КТИ 

705 000 705 000  

 
   

 

IV. Времеви график за изпълнение: 2022-2026 г. 

 

 

V. Индикатори/ показатели: 

Показател(и) за ефективност (приложими към общинската програма): 

• Откриване на програма/фонд култура в общини, които преди това не са имали- 

20; 

 

Показател(и) за резултат (приложими към общинската програма): 

• Общински политики - брой общини с културни политики: 12  

 

 


