РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСНА СЕСИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА
ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ДВИЖИМОТО КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО И ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА 2020 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“
Вх. № на
заявлението

№

1

45-00-151/
18.03.2020 г.

2

45-00-187
30.03.2020 г.

3

45-00-208/
02.04.2020 г.

4

45-00-143/
18.03.2020 г.

5

20-00-39/
27.03.2020 г.

45-00-145/
6
18.03.2020 г.

Наименование на
кандидатстващата
организация

Национален
политехнически
музей
Национален музей
"Васил Левски" Карлово
Специализиран
музей за резбарско
и зографско
изкуство - гр.
Трявна
Регионален
археологически
музей - Пловдив
Национална
галерия

Археологически
музей - Велики
Преслав

45-00-162/
23.03.2020 г.

Регионален
исторически музей
- Русе

8

45-00-148/
18.03.2020 г.

Национален
политехнически
музей - Музей на
текстилната
индустрия

9

45-00-83/
28.02.2020 г.

Общински
исторически музей
- Брезник

7

Наименование на проекта

Средна
оценка

"Техниката около нас по
времето на народната власт"
- пътуваща изложба

64,56

"Нови документи за Васил
Левски"

63,44

"Консервация и реставрация
на шест броя икони и
включването им в мобилна
изложба "В ателието на
тревненските зографи"
"Пътеводител за
експозицията на РАМПловдив"
Превантивна консервация,
описване и архивиране на
консервационнореставрационната
документация в
Националната галерия
"Консервация и реставрация
на Моливдовули от
византийската канцелария
във Велики Преслав"
"Природа в риск.
Интерактивна образователна
изложба в подкрепа на
Конвенцията за
международна търговия със
застрашени видове от дивата
фауна и флора"
"Обновяване на
художественоекспозиционното осветление
в Музей на текстилната
индустрия"
"Пътят на артефактите до
изложбената зала"
(Консервация, реставрация и
социализация на метални
находки, съхранявани в
ОИМ-Брезник)

Забележка

62,78

61,33

61,22

61,00

60,67

60,44

60,11

1

10

45-00-154/
19.03.2020 г.

Регионален
исторически музей
- Шумен

Еротичното изкуство (по
археологически данни)

60,00

11

45-00-125/
16.03.2020 г.

Национален музей
"Земята и хората"

Подновяване на реквизити в
експозициите в Национален
музей "Земята и хората"

59,78

12

45-00-161/
23.03.2020 г.

Регионален
исторически музей
- София

13

45-00-157/
19.03.2020 г.

14

45-00-134/
17.03.2020 г.

15

20-00-33/
23.03.2020 г.

16

45-00-193/
30.03.2020 г.

17

45-00-190/
30.03.2020 г.

45-00-168/
18
24.03.2020 г.

"Консервация, реставрация и
експониране на предмети,
участващи в изложба,
свързана с традициите в
храненето на софиянци"
"Обновяване на
Исторически музей мемориалните експозиции в
- Панагюрище
Дудекова къща и Тутева
къща"
Регионален
"Пловдивъ през
етнографски музей фотообектива на Крум
- Пловдив
Савов"
Каталог "Избрани творби от
Художествена
фонда на Художествена
галерия "Жорж
галерия "Жорж Папазов" Папазов" - Ямбол
Ямбол
"Нов музеен реквизит за
Музей "Борис
постоянната експозиция на
Христов"
Музея "Борис Христов"
Материали за опазване и
популяризиране на движими
Регионален
културни ценности на РПНМ
природонаучен
- Пловдив и развиване на
музей - Пловдив
нови услуги за предоставяне
на достъпна аудио и
визуална среда
Регионален
исторически музей
- Варна

19

45-00-101/
11.03.2020 г.

Музей на
художествените
занаяти и
приложните
изкуства - Троян

20

20-00-29/
16.03.2020 г.

Художествена
галерия - Русе

20-00-35/
21
24.03.2020 г.

Градска
художествена
галерия - Пловдив

45-00-140/
18.03.2020 г.

Регионален
исторически музей
- Стара Загора

22

Модернизация и обновяване
на експозицията на
Археологически музей Варна
"Не/Видимите занаяти" създаване на снимки и
документи, свързани със
занаятите от фонда на
МХЗПИ и от архивите в
Ловеч, Плевен и Русе.
Изработка на художествени
витрини и популяризиране на
визуалното изкуство в ХГРусе
Консервационнореставрационни материали в
помощ за реставрацията
Разполагане на нови цифрови
обозначения и поставки на
ДКЦ с нестандартна форма в
постоянната експозиция на
РИМ-Стара Загора

59,56

59,33

59,00

59,00

58,89

58,78

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

58,67

58,33

58,00

57,89

57,89

2

45-00-139/
18.03.2020 г.

Регионален
исторически музей
- Стара Загора

24

45-00-91/
05.03.2020 г.

Регионален
исторически музей
"Стою Шишков" Смолян

25

20-00-43/
27.03.2020 г.

26

45-00-178/
26.03.2020 г.

27

45-00-119/
16.03.2020 г.

23

"Виртуално културно
наследство в РИМ-Стара
Загора - Virtual Heritage"

Обновяване на техническата
база на лабораторията за
консервация и реставрация в
РИМ "Стою Шишков" Смолян
Национална
"Сувенирни чанти от
галерия
рециклиран материал"
"Заснемане на движими
Регионален
културни ценности от фонда
исторически музей
на Регионален исторически
- Пазарджик
музей - Пазарджик"
Исторически музей "Албум-каталог "Накити и
- Дряново
шевици от Дряновско"

28

45-00-117/
16.03.2020 г.

Дооборудване на
Исторически музей фондохранилища в
- Разлог
Исторически музей - гр.
Разлог

29

20-00-42/
27.03.2020 г.

Национална
галерия

30

45-00-135/
17.03.2020 г.

31

45-00-158/
20.03.2020 г.

45-00-153/
32
19.03.2020 г.

Регионален
исторически музей
- Търговище
Исторически музей
- Разлог
Регионален
исторически музей
-Шумен

57,67

57,56

57,56

57,44

57,33

57,33

"Пейзажите със старини в
българското изкуство" каталог

57,11

Каталог "Престилката - знак
и молитва"

56,33

"Известия на Исторически
музей - Разлог, т.1!"

55,89

"Оборудване на Централна
експозиция на РИМ - Шумен
с аудио гид система"

55,89

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

Вх. № на
заявлението

№

Наименование на
кандидатстващата
организация

Наименование на проекта

1

20-00-26/
13.03.2020 г.

Обновяване на текстове, карти, етикети и
Художествена галерия "Димитър
фотоси в постоянните експозиции на ХГ
Добрович" - Сливен
"Димитър Добрович" - Сливен

2

20-00-36/
24.03.2020 г.

Градска художествена галерия Пловдив

Материали за архивиране и мебели за
съхраняване на художествени
произведения

Средна
оценка

55,56

55,56

3

3

45-00-192/
30.03.2020 г.

Исторически музей - Дупница

"Обособяване на ново хранилище за
движими културни ценности от фонд
"Археология", Исторически музей Дупница, съгласно съвременните
изисквания и тенденции"

4

45-00-156/
19.03.2020 г.

Регионален исторически музей Сливен

Осигуряване на оборудване за
фондохранилищата на отдел "Нова и найнова история" при РИМ - Сливен

54,22

5

45-00-179/
26.03.2020 г.

Регионален исторически музей Благоевград

"Виртуална разходка в археологически
парк при с. Покровник"

53,78

6

92-00-141/
27.03.2020 г.

Българска национална
филмотека

"Преработка и надграждане на сайта на
БНФ за онлайн достъп до дигитализирани
архивни филми"

53,22

7

20-00-38/
27.03.2020 г.

Национална галерия

"За да ценим, трябва да знаем"

52,78

8

45-00-149/
18.03.2020 г.

Национален политехнически
музей

"Обособяване на експозиционно
пространство за временни изложби в
Национален политехнически музей"

52,67

9

45-00-116/
16.03.2020 г.

Регионален исторически музей Бургас

"Бургаският укрепен пункт по време на
Балканската война 1912-1913 г. - книга"

52,44

10

45-00-144/
18.03.2020 г.

Aрхеологически музей - Хисаря

"Spatium Thermae"

52,33

11

45-00-155/
19.03.2020 г.

Регионален исторически музей Добрич

"Адриана Будевска - живот на сцената"

52,22

12

45-00-191/
30.03.2020 г.

Исторически музей - Дупница

Съхранено наследство в музейните
фондове и колекции - създаване на
рекламни продукти"

52,11

20-00-32/
13
19.03.2020 г.

Художествена галерия - Ловеч

"Академични етюди от началото на ХХ
век на Михаил х. Неделчев (1874-1947) един от основателите на Художествена
галерия - Ловеч

52,11

08-00-207/
12.03.2020 г.

Исторически музей "Проф. д-р
Александър Фол" - гр. Малко
Търново

Консервационно-реставрационни работи
на предмети от бита на Етнографска
експозиция към Исторически музей
"Проф. д-р Александър Фол" - гр. Малко
Търново

51,89

15

45-00-115/
16.03.2020 г.

"Реставрация, консервация и
дигитализация на творчеството на Мара
Литературно-художествен музей
Чорбаджийска и издаване на съвместен
"Чудомир" - Казанлък
каталог на семейство Димирът и Мара
Чорбаджийски"

51,56

16

45-00-122/
16.03.2020 г.

Регионален исторически музей Плевен

"3D холограма на Гена Димитрова"

51,33

17

20-00-40/
27.03.2020 г.

Национална галерия

"Румен Жеков. Каталог към програма:
Българските художници днес"

50,67

14

55,44

4

18

20-00-41/
27.03.2020 г.

Национална галерия

"Предколумбово изкуство в експозицията
на Националната галерия"

48,67

19

45-00-196/
31.03.2020 г.

Музей "Дом на хумора и
сатирата" - Габрово

"Зала с огледални инсталации и
оптически илюзии"

48,67

47,11

45,11

20

45-00-137/
17.03.2020 г.

Исторически музей - Нова
Загора

Подобряване и усъвършенстване
опазването и представянето на
движимите културни ценности в
експозициите на Исторически музей Нова Загора и Художествена галерия
"Руси Карабиберов"

21

45-00-150/
18.03.2020 г.

Исторически музей - Поморие

Оборудване на фондохранилище в ИМПоморие

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

1

Входящ №

20-00-13/26.02.2020 г.

Наименование на
кандидатстващата
организация

Градска художествена
галерия "Асен и Илия
Пейкови" - Севлиево

Наименование на проекта

Мотиви

Реализацията на проекта е
извън указаните срокове Отпечатване на каталог и
не е съобразен с
книга за историята на учебноусловията, публикувани в
просветното дело в Севлиево и
обявата. Не са попълнени
Севлиевска община
коректно всички графи на
Приложение № 5

5

20-00-15/26.02.2020 г.

Градска художествена
галерия "Асен и Илия
Пейкови" - Севлиево

"Историята и легендите в
графиките на Пенчо Кулеков"
- изложба с движими културни
ценности

3

20-00-14/26.02.2020 г.

Градска художествена
галерия "Асен и Илия
Пейкови" - Севлиево

Система за окачване на
експонати

4

20-00-20/09.03.2020 г.

Градска художествена
галерия "Асен и Илия
Пейкови" - Севлиево

Национална изложба-конкурс
"Света Петка Закрилница"

5

20-00-27/13.03.2020 г.

Софийска градска
художествена галерия

Каталог за юбилейна изложба
"Пенчо Георгиев (1900-1940)"

6

"Съхраняване и опазване на
Регионален
движими културни ценности
45-00-120/16.03.2020 г. военноисторически музей от Сбирка Д - "Архиви",
- Плевен
Научен архив І и Научен архив
ІІ при РВИМ - Плевен

7

45-00-177/26.03.2020 г.

2

8

9

45-00-203/01.04.2020 г.

45-00-215/08.04.2020 г.

Къща музей "Панчо
Владигеров"

Разказ за историята на една
опера. "Цар Калоян" на Панчо
Владигеров

Исторически музей Белоградчик

Обновяване на текстове, карти,
изображения, анотации и
закупуване на музеен реквизит
и изработка на специализирано
осветление за експозицията

Национален исторически
музей

"От екрана до музея обновяване на сайта на
Боянска църква"

Реализацията на проекта е
извън указаните срокове не е съобразен с
условията, публикувани в
обявата. Не са попълнени
коректно всички графи на
Приложение № 5
Реализацията на проекта е
извън указаните срокове не е съобразен с
условията, публикувани в
обявата Не са попълнени
коректно всички графи на
Приложение № 5
Реализацията на проекта е
извън указаните срокове не е съобразен с
условията, публикувани в
обявата
Реализацията на проекта е
извън указаните срокове не е съобразен с
условията, публикувани в
обявата
Реализацията на проекта е
извън указаните срокове не е съобразен с
условията, публикувани в
обявата
Реализацията на проекта е
извън указаните срокове не е съобразен с
условията, публикувани в
обявата. В бюджета са
посочени разходи, които
не отговарят на условията
на обявата.
Не са подадени всички
изискуеми документи –
липсва Приложение № 5 –
Бюджет.
Реализацията на проекта е
извън указаните срокове не е съобразен с
условията, публикувани в
обявата

6

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

1.

45-00-186/
30.03.2020 г.

Музей „Васил
Левски“

„Аз уча за Васил
Левски“

2.

45-00-129/
17.03.2020 г.

Регионален
исторически музей Кюстендил

3.

45-00-189/
30.03.2020 г.

4.

45-00-121/
16.03.2020 г.

Археологически
музей „Велики
Преслав“

„Децата и музея II.
История и традиция от
детските ръце“
Учебни помагала,
видео уроци и
образователни
работилници по
биология и астрономия
за РПНМ – Пловдив“
„Моят музей –
вълнуващо
пътешествие в Златния
век на България
(изработване на
музейни помагала за
детската публика)

5.

45-00-180/
26.03.2020 г.

Регионален
исторически музей Благоевград

6.

45-00-241/
08.04.2020 г.

Регионален
природонаучен музей
- Пловдив

Музейна мозайка

Средна
оценка

Забележка

67.78

64.89

64.89

64.00

63.67

Национален
исторически музей

„Тайните на
българската история“

62.22

60.67

7.

45-00-159/
20.03.2020 г.

Археологически
музей - Сандански

IMPERVM
ROMANVM:
ЕЖЕДНЕВЕН
ЖИВОТ

8.

45-00-118/
16.03.2020 г.

Исторически музей Разлог

„Да творим в музея!“

58.33

9.

45-00-136/
17.03.2020 г.

Регионален
исторически музей Търговище

Оборудване на Музеен
образователен център
в Регионален
исторически музей Търговище

57.78

10.

20-00-25/
13.03.2020 г.

Художествена
галерия „Димитър
Добрович“ - Сливен

„Семеен гид“

53.33

Проектът е с намалено
финансиране, поради
недопустимост на
разходите за някои от
дейностите съгласно
обявените условия на
конкурса.
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Списък на проектите Тема № 2 „Музеят като образователна среда“, които НЕ са
допуснати до конкурсната процедура с посочени мотиви

№
по
ред

Входящ №

Наименование на
кандидатстващата
организация

Градска художествена
20-00-16/
1
галерия "Асен и Илия
26.02.2020 г.
Пейкови" - Севлиево

2

45-00-105/
ОИМ-Брезник
12.03.2020 г.

Наименование на проекта

Реализацията на проекта е извън
указаните срокове - не е съобразен с
Един ден от месеца в
условията, публикувани в обявата.
галерията, а през ваканцията
Некоректно попълнено Приложение
два дни седмично“
№ 3 - Декларацията за партньорство е
Отпечатване на помагала за
от името на кандидата. Не са
детска публика“
попълнени коректно всички графи на
Приложение № 5
"Паметта на времето - Граово Реализацията на проекта е извън
указаните срокове - не е съобразен с
в националната история и
условията, публикувани в обявата
култура"

20-00-28/
Художествена галерия 3
16.03.2020 г. Русе

"Магията на анимацията"

45-00-146/
Регионален исторически
4
18.03.2020 г. музей - Пловдив

"Сега ще излети птичка или
как да се фотографираме
сами в музея"

5

20-00-32/
Художествена галерия 19.03.2020 г. Ловеч

6

Сдружение с нестопанска
62-00-119/
цел "Култура, спорт и
23.03.2020 г.
здраве" МЛ

Мотиви

Реализацията на проекта е извън
указаните срокове - не е съобразен с
условията, публикувани в обявата.
чл.14, т. 2 от Правилата – кандидатът
не е отчел коректно предоставено от
МК финансиране.

Размерът на исканото от МК
финансиране е повече от 75% от
общата стойност – нарушение на чл.
"Изкуство за всеки"
13 от Правилата. Не са попълнени
коректно всички графи на
Приложение № 5
"Кауза "Графика".
Реализацията на проекта е извън
Социализиране и разбиране
указаните срокове - не е съобразен с
на изкуството на графиката в условията, публикувани в обявата.
българските музеи"
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