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Относно: Кандидатстване с проектно предложение „Представяне на културно наследство в 

ревитализирана, реставрирана и реновирана Зала „Проф. Венета Вичева“ по Резултат 1 

„Подобрено управление на културното наследство, Подрезултат 1.1  „Културно наследство, 

представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ по Програма „Културно 

предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2014 – 2021  

 

Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ се фокусира 

върху ролята, която културата и движимото културно наследство играят като двигател в 

местното и регионалното развитие, с акцент върху заетостта, социалното включване и 

предприемачеството в областта на културата.  

Програмата поставя акцент върху подобряване на условията и качеството на представяне 

на богатото културно наследство, част от фондовете на музеи, галерии, библиотеки и читалища 

чрез прилагане на интерактивни методи и чрез създаване на предприемачески идеи, които да 

създадат по-широк интерес към наследството и да генерират приходи. Програмата припознава и 

необходимостта от насърчаване на разнообразието в културата и изкуствата в рамките на 

европейското културно наследство, както и тази за съхраняването на наследството за бъдещи 

поколения. В добавка, специален фокус е поставен и върху подкрепа за дейности и инициативи 

с цел осигуряване на широка обществена достъпност до културно съдържание, което от една 

страна да подчертава европейската идентичност и от друга – да насърчава културното 

многообразие. 

Програмата ще финансира проекти в рамките на следните разработени резултати: 

подобрени условия за управление на културното наследство; подобрен достъп до изкуства и 

култура; подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства 

(фокус върху роми). 

Програмата помага за справяне с ограничени възможности, остаряло оборудване и 

недостатъчно подходящи условия за представяне на колекции от културни ценности в културни 

институти, липсата на достатъчна компетентност в областта на социализацията, 

популяризирането и маркетинга на културното наследство. Проблем е недостатъчното 

публично финансиране и липса на други източници, позволяващи подпомагане и подобряване 

на условията за съхранение, управление и представяне на културното наследство в България, 

морално остарели сграден фонд, техника, оборудване и експозиции на културните институти, 

липса на възможност за обособяване и реновиране на експозиционни пространства, 

фондохранилища, библиотеки, ателиета и др., които да отговарят на съвременните изисквания 

за управление на културното наследство и представянето му пред публиката. Програмата ще 

допринесе за устойчиво развитие на мрежата на културните институти и за по-добър достъп до 

културното наследство. 

Министерството на културата, в качеството си на Програмен оператор на Програма 

„Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, обяви Покана за кандидатстване с 

проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Резултат 1 

„Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, 

представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“. Финансираните проекти 

следва да допринесат за постигането на общите цели на Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство - намаляване на икономическите и социалните 



различия в Европейското икономическо пространство и укрепване на отношенията между 

държавите донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн и Република България. 

Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 

„Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ ще 

подкрепи проекти в тематичните области „Подобряване на управлението и представянето на 

културно наследство включително и чрез ревитализиране, реставриране и обновяване на 

пространства“ и „Насърчаване на културното предприемачество“. 

Целеви групи на Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, 

Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и 

реновирани места“ са: служители на общински, регионални и държавни музеи и галерии, 

куратори на изложби, служители/персонал от публичната администрация, ученици, младежи, 

студенти, хора с увреждания, лица в неравностойно положение, безработни, предприемачи, 

хора от различни малцинства или етнически групи; лица с интерес към културното наследство и 

с желание за задълбочаване на двустранните и многостранните отношения между 

представителите на българската култура и тези от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, 

изследователи и т.н.; културни институти, организации с идеална цел и др. 

Определеният максимален размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 

400 000 €, а минималният – 150 000 €. 

Допустими кандидати са нетърговски публични организации, установени като 

юридически лица на територията на Република България, вкл. общини и областни 

администрации. Допустими партньори могат да бъдат всички публични или частни 

организации, както и сдружения с нестопанска цел, установени като юридически лица в 

Република България или в държава донор по Програмата (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), 

чиято основна дейност няма търговски характер. Партньорството е желателно, но не е 

задължително. 

Всеки кандидат може да подаде само едно проектно предложение по настоящата Покана. 

Продължителността на проектите не може да надвишава 24 месеца. Крайният срок за 

подаването на проектни предложения е 18.08.2021 г., 17.30 ч. 

Предложението на общинската администрация е Община Шумен да кандидатства по 

обявената процедура с Проект „Представяне на културно наследство в ревитализирана, 

реставрирана и реновирана Зала „Проф. Венета Вичева“. Залата е разположена на първия етаж 

от административната сграда на община Шумен на бул. „Славянски“ № 17 в гр. Шумен. За 

сградата е съставен Акт за публична общинска собственост № 1260 от 18.12.2002 г. 

Проектът е насочен към прилагане на възможностите на интерактивните технологии за 

ревитализиране на част от първи и приземен етаж от сградата на община Шумен на бул. 

„Славянски“ № 17 в гр. Шумен, представляващо зала „Проф. Венета Вичева“ и прилежащите й 

пространства и доставяне на оборудване за развитието й и като изложбена зала. Реализацията 

на проектното предложение ще намери израз в представяне на различни изложби и културни 

прояви от различни възрастови групи, етнически малцинства, култури и др. Реновираното 

пространство ще даде възможност за представяне на различни тематични изложби и за изява на 

всички целеви групи. В залата се предвижда да се провеждат различни музикални и културни 

изяви, от които ще се ползва населението на цялата община, с което ще се насърчи и 

културното предприемачество. В залата ще бъдат реновирани подът, седалките, осветлението, 

сцената и прилежащите помещения. Предвижда се климатизиране на залата, което да е 

независимо от останалата част на сградата. Ще се обнови и ревитализира интериорът и части от 

екстериора, ще се оформят изложбени ниши, които ще предоставят допълнителни 

експозиционни пространства, ще се обособят и адаптират помещения за временни експозиции. 

Ще бъде закупени и доставени климатици, осветителни тела, музеен реквизит, мебели и 

оборудване за организиране на експозиции и съхранение на движими културни ценности и др. 

Разчитаме да участваме в процедурата с партньор от страните – донори по програмата. 

Заедно с останалите документи на етап кандидатстване съгласно насоките следва да бъде 

представено Решение на Общинския съвет на общината за кандидатстване по настоящата 

Покана, в случай когато кандидатът е общината или второстепенен разпоредител с бюджет към 

общината.  



Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам на 

Общински съвет – Шумен да вземе следните  

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Дава съгласие Община Шумен да кандидатства с проектно предложение „Представяне 

на културно наследство в ревитализирана, реставрирана и реновирана Зала „Проф. Венета 

Вичева“ по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство, Подрезултат 1.1  

„Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ по 

Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021. 

2. Дава съгласие Община Шумен да сключи партньорско споразумение с подходяща за 

проектното предложение организация от държавите донори - Исландия, Княжество 

Лихтенщайн и Кралство Норвегия, в съответствие с изискванията на насоките за 

кандидатстване.  

3. Необходимият временен безлихвен заем (оборотни средства) по проекта от Община 

Шумен да бъде от бюджета на общината за 2022 г., с източник собствени приходи.  

4. Възлага на Кмета да подготви и внесе проектно предложение, окомплектовано с 

изискуемите документи съгласно насоките за кандидатстване, по Резултат 1 „Подобрено 

управление на културното наследство, Подрезултат 1.1  „Културно наследство, представено в 

ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ по Програма „Културно предприемачество, 

наследство и сътрудничество“ 2014 – 2021 на Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2014 – 2021. 

 

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ,  

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ  

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН  
 

 


