РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСНА СЕСИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ В
ОБЛАСТТА НА ДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ВИЗУАЛНИТЕ
ИЗКУСТВА 2019 г.

Списък на класираните проекти, които получават финансиране по Тема № 1 „Дейности
по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в
музеите и художествените галерии“
№
по
ред

1

2

Вх. № на
заявлението

45-00240/24.04.2019
г.

45-00241/24.04.2019
г.

Наименование на
кандидатстващата
организация

Национален музей "Земята и
хората"

Наименование на проекта

Научна обработка на еталонна
кремъчна колекция (кремъчна
литотека), съхрянавана в НМ
"Земята и хората"

Стъклена феерия през вековете временна експозиция

65,11

65,00

65,00

3

45-00258/25.04.2019
г.

Регионален исторически
музей - София

4

20-0056/30.04.2019 г.

Градска художествена
галерия - Варна

"Родени преди 130 години"

20-0044/24.04.2019 г.

Национална галерия

Три персийски каджарски
живописни произведения от
фонда на Националната галерия.
Консервационно проучване,
консервация, реставрация и
популяризиване

Забележка

65,67

Регионален исторически
музей - Шумен

Нумизматична колекция на
РИМ - София (ант. Сердика), VI
в. пр. Хр.
Том IX от поредицата /Coin
Collection and Coin Hoards From
Bulgaria

5

Средна
оценка

64,56

Проектът е с
намалено
финансиране,
поради
недопустимост на
разходите за
някои от
дейностите
съгласно
обявените
условия на
конкурса.

Проектът е с
намалено
финансиране,
поради дублиране
на разходи с
одобрен за
финансиране
Проект с вх. №
20-0047/24.04.2019 г.
на същата
институция

6

20-0041/22.04.2019 г.

Художествена галерия
"Илия Бешков" - Плевен

Съхраняване и реставрация на
200 бр. движими културни
ценности на Илия Бешков от
Колекция "Илия Бешков" при
художествена галерия "Илия
Бешков" - Плевен

7

92-00177/25.04.2019
г.

Българска национална
филмотека

Сертифицирани кутии за
съхранение на филми на 35 мм
лента

64,00

63,56

64,33

8

20-0047/24.04.2019 г.

Национална галерия

Изследване на техникотехнологичните особености на
живописни произведения
тревненски зографи от фонда на
Национална галерия

9

45-00272/25.04.2019
г.

Държавен културен
институт - Къща музей
"Панчо Владигеров"

Реквизит за постоянната
експозиция на Къща музей
"Панчо Владигеров"

63,56

10

45-00207/15.04.2019
г.
45-00259/25.04.2019
г.

Исторически музей - Разлог

Оборудване на лекционна зала в
Исторически музей - гр. Разлог

63,33

11

45-00231/22.04.2019
г.

Национален
политехнически музей

Представително
издание/каталог "Избрано от
колекциите на Национален
политехнически музей"

62,78

12

45-00282/30.04.2019
г.

Регионален исторически
музей - Кюстендил

Изграждане и откриване на
постоянна експозиция на
открито - Лапидариум
"Пауталия" в парка на РИМКюстендил

62,78

13

45-00254/25.04.2019
г.

Национален литературен
музей

Оборудване на експозиционни
зали - втори етаж на къща музей
"Христо Смирненски"

62,56

14

45-00283/30.04.2019 г

Археологически музей Хисаря

HisAR Heritage

61,89

15

33-00275/19.04.2019
г.
33-00304/25.04.2019 г

Национален археологически
институт с музей при БАН

Временна изложба "Велики
Преслав в златния век на
българската култура"

61,56

16

45-00261/25.04.2019
г.

Исторически музей Дряново

Албум "Възрожденско църковно
изкуство в Дряново"

61,44

17

45-00216/17.04.2019
г.

Регионален исторически
музей "Стою Шишков" Смолян

Оборудване на
фондохранилища за съхранение
на музейни ценности от
колекция "Дребни народни
тъкани и плетива"

60,89

18

20-0060/03.05.2019 г.

Художествена галерия
"Христо Цокев" - Габрово

Художествено осветление

60,33

19

45-00204/12.04.2019
г.

Исторически музей - Разлог

Модернизиране на
фондохранилища в Исторически
музей - гр. Разлог

60,22

20

45-00265/25.04.2019
г.

Регионален исторически
музей - Пазарджик

Изложба "Селищна могила
Юнаците - 80 години от
началото на археологическите
проучвания"

60,11

СГХГ

Реставрация и социализация на
произведения от фонда на
СГХГ, участващи в изложба "В
сърцето на София" по повод 140
години от обявяването на София
за столица.

60,00

21

22

20-0051/25.04.2019 г.

20-0046/24.04.2019 г.

Национална галерия

Да спасим културното си
наследство

59,89

Проектът е с
намалено
финансиране,
поради
недопустимост на
разходите на
някои от
дейностите
съгласно
обявените
условия на
конкурса.

Проектът е с
намалено
финансиране,
поради
недопустимост на
разход съгласно
чл. 14, т. 4 от
Правилата

23

45-00223/18.04.2019
г.

Регионален
исторически
музей - Пловдив

Изложба
с
движими
културни ценности "Пловдив
по пътя към модерния свят"
59,78

Проектът
получава непълно
финансиране,
съгласно чл. 12,
ал. 7 от
Правилата

Списък на класираните проекти, които не получават финансиране по обявена сесия за
финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и
визуалните изкуства на тема Тема № 1 „Дейности по опазване и представяне на
движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените
галерии“ поради изчерпване на финансовия ресурс

№ по
ред

Вх. № на
заявлението

1

45-00270/25.04.2019
г.

Наименование на
кандидатстващата
организация

Исторически музей Свиленград

Наименование на проекта

Средна
оценка

Реставрация и консервация на
метални находки, съхранявани в
ИМ-Свиленград
59,67

2

20-0049/25.04.2019 г.

Художествена галерия
"Димитър Добрович" Сливен

Изработка на музеен реквизит
59,44

3

45-00280/30.04.2019
г.

Етнографски музей на
открито - Етър

Невидимите места на паметта.
Оборудване на фондохранилища
в Музейна реставрационнофондова база
59,44

4

45-00264/25.04.2019
г.

Исторически музей Панагюрище

Обновяване на експозиция
"Панагюрска златарска школа
XVIII - XIX в. в Джунова къща зали 1 и 2
59,33

5

20-0053/25.04.2019 г.

Художествена галерия Пловдив

Албум "Градска художествена
галерия - Пловдив"
59,33

6

45-00242/24.04.2019
г.

Общински исторически
музей - Брезник

Опазване (консервация,
реставрация) и представяне на
значими артефакти от
колекциите на ОИМ-Брезник
58,78

Осъвременяване на част от
експозицията в Природонаучен
музей - Варна, зала "Птици"

7

45-00228/19.04.2019
г.

8

45-00217/17.04.2019
г.

Исторически музей "Искра"
- Казанлък

Издаване на каталог "Шевици" ИМ-Искра

45-00222/18.04.2019
г.

Регионален исторически
музей - Пловдив

Материали за оборудване на
фондохранилища на РИМПловдив

Регионален исторически
музей - Варна

58,67

9

57,56

56,56

10

45-00275/25.04.2019
г.

Регионален исторически
музей - Монтана

Осигуряване на материали и
оборудване за постигане на
подходящ температурновлажностен режим във
фондохранилища на РИМ Монтана
55,56

11

45-00263/25.04.2019
г.

12

45-00250/24.04.2019
г.

Регионален исторически
музей - Бургас

Дигитализация на музейни
фондове "Етнография" и
"Природа" на РИМ-Бургас
55,00

13

45-00218/17.04.2019
г.

Археологически музей Велики Преслав

Сборник "Преслав"

Национален музей на
образованието - Габрово

Енергийноефективно
оптимизиране на
специализираното осветление в
постоянната експозиция на
НМО-Габрово

54,67

54,44

14

20-0039/18.04.2019 г.

Художествена галерия Добрич

Изграджане на система за
видеонаблюдение в зали и
хранилища на ХГ-Добрич
54,33

15

16

45-00220/18.04.2019
г.

Регионален исторически
музей - Сливен

45-00234/23.04.2019
г.

Регионален исторически
музей - Хасково

Съхранение и опазване на
фондовете
50,89
Създаване на луксозен каталог
на културни ценности от фонда
на РИМ-Хасково
49,00

17

45-00251/24.04.2019
г.

Исторически музей Димитровград

Димитровград - популяризиране
и достъпност на културноисторическото наследство
48,67

18

45-00276/25.04.2019
г.

Регионален исторически
музей - Плевен

Осигуряване на материали за
фондохранилището на РИМ Плевен
47,11

19

45-00256/25.04.2019
г.

Регионален исторически
музей - Благоевград

Обособяване на ново
фондохранилище "Текстил" в
РИМ - Благоевград
43,11

20

20-0040/19.04.2019 г.

Художествена галерия Хасково

Създаване на каталог на
Художествена галерия - Хасково
42,78

21

45-00278/30.04.2019
г.

Регионален исторически
музей - Стара Загора

Разполагане на нови цифрови
обозначения и постановки на
ДКЦ с нестандартна форма в
постоянната експозиция на
РИМ-Стара Загора
41,78

22

23

45-00260/25.04.2019
г.

Национален
военноисторически музей

20-0053/25.04.2019 г.

Художествена галерия Пловдив

Временна изложба
"Противостояния"
40,44
Опазване на движимото
културно наследство
(съхранение на фонд Графика)
36,67

24

45-00290/02.05.2019
г.

Регионален
военноисторически музей Плевен

Възстановяване автентичния вид
на движими културни ценности
от Колекция "Артилерия" от
основния музеен фонд на РВИМПлевен
26,22

25

45-00291/03.05.2019
г.

Исторически музей - Нова
Загора

Подобряване на условията за
съхранение, експониране и
опазване на ДКЦ в ИМ-Нова
Загора чрез подобряване на
материално-техническата база на
музея и изграждане на нови
постоянни експозиции

25,89

Препоръки на експертната комисия Тема № 1 „Дейности по опазване и
представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите
и художествените галерии“ по разгледаните проекти
1. Оборудването за фондохранилища /шкафове, стелажи, кутии класьори/, следва
да бъде изработено от материали, съответстващи на международните стандарти по ISO
относно качествата на материалите използвани в архиви, фондохраилища и колекции.
2. При изготвяне на проекти за КРР на движими културни ценности да се спазват
етичните принципи на консервацията и реставрацията, като разрушените участъци се
възстановяват с материали, според спецификата на оригинала.
3. Не би трябвало да се допуска движимите културни ценности да са в пряк досег с
бетон или други материали, позволяващи миграция на деструктивни химически
вещества в посока към движимата културна ценност.
Списък на проектите Тема № 1 „Дейности по опазване и представяне на
движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и
художествените галерии“, които не са допуснати до конкурсната процедура с
посочени мотиви

№ по
ред

Входящ № на
заявлението

Наименование на
кандидатстващата
организация

1

45-00235/23.04.2019 г.

Музей на народните
художествени занаяти и
приложните
изкуства
Троян

2

21-0023/24.04.2019 г.

Национална
художествена академия

Наименование на
проекта
Усъвършенстване
на
дейностите
по
дигитализация на движими
културни ценности в Музея
на занаятите - Троян
на

Отпечатване на каталог
Национална

Мотиви
Не е подадено заявление
по
образец,
съгласно
Приложение
№
1
от
Правилата,
формуляр,
съгласно Приложение № 2 и
Приложение № 3 и №5
Размерът на исканото от
МК финансиране е повече

3

20-0050/25.04.2019 г.

Общински
културен
институт
"Художествена
галерия - Русе"

4

21-0024/25.04.2019 г.

Институт за етнология и
фоклористика
с
Етнографски музей - БАН

Временна
експозиция
"Ден година храни"

5

45-00246/24.04.2019 г.

Национален
исторически музей

Кръгла зала - част от
постоянната експозиция на
НИМ

.

.

.

6

20-0055/30.04.2019 г.

Художествена галерия Казанлък

7

45-00287/30.04.2019 г.

Исторически
Дупница

-

Дупница - позната и
непозната

8

45-00281/30.04.2019 г.

Археологически музей гр. Сандански

Мелник - забравената
столица

Исторически
"Искра" - Казанлък

Създаване на тематични
пана,
закупуване
на
стойки/модули за изложби
на открито и изработка на
каталог

.

.

.

9

45-00274/25.04.2019 г.

1

20-0045/25.04.2019 г.

.

0.

1
1.

художествена академия.
Колекция
Живопис
(1944-1989)
Обновяване
на
експозициите
и
популяризиране
на
визуалното изкуство в ХГ Русе

45-00290/02.05.2019 г.

музей

музей

Национална галерия

Къща-музей "Пейо К.
Яворов" - гр. Чирпан

"Да бъде светлина"

"Къде,
как…в
изкуство"

какво,
кога,
християнското

Закупуване на музеен
реквизит
за
постоянна
експозиция по повод 65годишнината на Къща-музей
"Пейо К. Яворов" - гр.
Чирпан

от 75 % от общата стойност
на проекта – нарушение на
чл. 13 от Правилата
Размерът на исканото от
МК финансиране е повече
от 75 % от общата стойност
на проекта – нарушение на
чл. 13 от Правилата
Срокът за реализация на
проектното предложение е
по-дълъг от максимално
определения,
съгласно
публикуваните в обявата
условия за провеждане на
конкурсната сесия. Не са
попълнени коректно всички
графи на Приложение №5 .
Не са попълнени всички
графи на Приложение № 5
Размерът на исканото от
МК финансиране е повече
от 75 % от общата стойност
на проекта – нарушение на
чл. 13 от Правилата
Проектът е свързан с
реализирането на дейности
(фотодокументална
изложба),
които
са
недопустими,
съгласно
условията на обявената
сесия.
Проектът е свързан с
реализирането на дейности
(закупуване на ДМА), които
са недопустими, съгласно
условията на обявената
сесия.
Проектът е свързан с
реализирането на дейности
(фотодокументална
изложба),
които
са
недопустими,
съгласно
условията на обявената
сесия.
Допуснати
са
неточности и грешки при
изготвяне на Приложение №
5.
Не е подадено заявление
по
образец,
съгласно
Приложение
№
1
от
Правилата,
формуляр,
съгласно Приложение № 2 и
Приложение № 3 и №5

Списък на класираните проекти, които получават финансиране по Тема № 2 „Музеят
като образователна среда“
№ по
ред

Вх. № на
заявлението

Наименование на
кандидатстващата
организация

Наименование на проекта

Средна
оценка

1

45-00-230/
22.04.2019 г.

"Коприна" - разработване на
НПТМ - Музей на
музейна образователна
текстилната индустрия
програма

66.22

2

68-00-97/
30.04.2019 г.

Фондация
"Белославско стъкло"

65.11

3

45-00-233/
23.04.2019 г.

Регионален
Неформално образование в
исторически музей - ревитализирана музейна
Габрово
среда

63.33

4

45-00-221/
18.04.2019 г.

Музеят - място за учудване,
Регионален
въображение и
исторически музей - любопитство (изработване
Сливен
на помагала за детска
публика)

62.11

5

45-00-243/
24.04.2019 г.

Музей "Васил Левски"

6

45-00-244/
24.04.2019 г.

Регионален
В дрехите на историята исторически музей обучение в култура
Русе

60.11

7

45-00-257/
25.04.2019 г.

Регионален
Привличане на нова публика
исторически музей - сред семействата и
Благоевград
училищни групи

59.44

8

45-00-279/
30.04.2019 г.

Детско ателие "Икономовата
Исторически музей къща - мост между
Дряново
поколенията"

55.33

9

20-00-52/
25.04.2019 г.

Софийска
градска Музеят в училището,
художествена галерия
училището в музея

54.44

10

45-00-232/
22.04.2019 г.

Национален
антропологичен музей ЧОВЕКЪТ (музейни уроци)
към ИЕМПАМ-БАН

54.11

11

45-00-226/
19.04.2019 г.

Регионален
Реализация на
исторически музей - образователна игра в РИМХасково
Хасково

49.78

12

20-00-48/
24.04.2019 г.

Национална галерия

49.33

Виртуален тур - подводница
"Слава"

"Аз уча в Музей "Васил
Левски" - ІІ етап

Клас в музея

60.33

Списък на недопуснатите до класиране проекти по Тема № 2 „Музеят като образователна
среда“, съгласно чл. 12, ал. 5 от Правилата (получили по-малко от 20% от максималния
брой точки за проект)
№
по
ред

Вх. № на
заявлението

1

45-00-271/
25.04.2019 г.

2

21-00-25/
25.04.2019 г.

3

45-00-273/
25.04.2019 г.

Наименование на
кандидатстващата
организация

Наименование на
проекта

Държавен културен иститут Къща музей "Панчо
Владигеров"
Институт за етнология и
фоклористика с Етнографски
музей при БАН
Музей "Старинен Несебър"

Средна
оценка

Образователна програма
"Пиано деца разказват
за..."
Образователна програма
"Човекът и времето:
ДЕЛник и ПРАЗник"
"Преоткрий Древен
Несебър"

11.22
10.44
10.33

Списък на проектите Тема № 2 „Музеят като образователна среда“, които не са допуснати
до конкурсната процедура с посочени мотиви
№
по
ред

1

Входящ №
заявлението

45-00236/23.04.2019 г.

на

Наименование
кандидатстващата
организация

на

Наименование
проекта

на

Музей
на
народните
художествени занаяти и
приложните
изкуства
Троян

"Разкази от планината" изработване и публикуване
на двуезично видео за
обектите, управлявани от
Музея на занаятите в гр.
Троян

2

45-00277/25.04.2019 г.

Общински
исторически
музей - Карлово

"Възрожденското училище
разказва. Забавлявай се и
учи в музея" - образователна
програма

3.

45-00245/24.04.2019 г.

Национален
музей

Тайните
история

4.

45-00262/25.04.2019 г.

Регионален
исторически
музей - Търговище

исторически

на

българската

"Създаване
на
Музеен
образователен център в
РИМ-Търговище"

Мотиви
Не е подадено заявление по
образец,
съгласно
Приложение
№
1
от
Правилата,
формуляр,
съгласно Приложение № 2 и
Приложение № 3 и № 5
Към датата на разглеждане
на проекта дейностите са
вече
започнали
–
не
отговаря на изискването на
чл. 14, т. 1 от Правилата
Не са попълнени всички
графи на Приложение № 5
Не е подадено заявление по
образец,
съгласно
Приложение
№
1
от
Правилата,
формуляр,
съгласно Приложение № 2 и
Приложение № 3 и № 5

