РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСНА СЕСИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА
ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ДВИЖИМОТО КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО И ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА ДЕКЕМВРИ 2020 г.

Списък на класираните проекти, които получават финансиране по
обявената конкурсна сесия на тема „Дейности по опазване и
представяне на движимото културно наследство и визуалните
изкуства в музеите и художествените галерии“

№ по
ред

Вх. № на
заявлението

1

45-00-636/23.11.2020
г.

Исторически музей - Тутракан

Дизайн и реорганизация на
експозиционно пространство на
Информационен център на
Исторически музей - Тутракан

65,6667

2

45-00-633/23.11.2020
г.

Регионален етнографски музей на
открито "Етър"

Невидимата механика на водните
съоръжения

64,2222

3

45-00-726/25.11.2020

Археологически музей - гр. Хисаря

My Museum Guide

63,4444

Национален исторически музей

Обновяване на зала 3 от
постоянната експозиция на
Националния исторически музей "Българската държава през
средновековието VII-XIV век"

62,8889

Национален политехнически музей

Обособяване на експозиционно
пространство за временни
изложби в Национален
политехнически музей

62,2222

62,1111

61,3333

4

45-00-678/24.11.2020
г.

5

45-00-623/20.11.2020
г.

Наименование на
кандидатстващата организация

Наименование на проекта

6

45-00-644/23.11.2020

Национален музей "Земята и
хората" - София

Закупуване на оборудване за
фотодокументация на образците от
основния фонд на НМ "Земята и
хората", като част от
дигитализацията на движимите
културни ценности

7

45-00-656/24.11.2020

Регионален археологически музей Пловдив

Авторски сувенири на РАМ Пловдив

Средна оценка

Забележка

Национален музей "Земята и
хората" - София

Реновиране на Образователен
детски кът по геология и
минералогия в музея и
подобряване на достъпността му
за незрящи деца и техните
придружители

61,3333

61,1111

8

45-00-645/23.11.2020

9

45-00-649/23.11.2020
г.

Национален литературен музей

Оборудване на фондохранилището
на къща музей "Христо
Смирненски" към Националния
литературен музей

10

20-00-116/24.11.2020

Художествена галерия "Професор
Теофан Сокеров" - Ловеч

Изкуство за всеки

61,1111

11

45-00-728/26.11.2020

Исторически музей - Свиленград

Подобряване на условията във
фондохранилището на
Исторически музей - Свиленград

60,7778

45-00-672/24.11.2020

Регионален исторически музей Пазарджик

Създаване на видеофилми за
експозициите на Регионален
исторически музей - Пазарджик,
разположени в недостъпна среда
за хора с увреждания

60,3333

60,3333

12

13

45-00-692/24.11.2020

Национален музей на
образованието - Габрово

Физика в музея - С Нютон и Тео"
(подобряване на музейното
преживяване чрез разкриване на
научната и културна стойност на
уникалната колекция "Физични
уреди и апарати")

14

20-00-119/25.11.2020

Художествена галерия "Христо
Цокев" - Габрово

Галери Вю

60,3333

Регионален исторически музей Силистра

Оборудване на фондохранилища
на отдел "Археология" / дребни
находки/ и отдел "Етнография"
/традиционно народно облекло/ на
РИМ - Силистра

60,2222

15

45-00-683/24.11.2020

16

20-00-111/24.11.2020

ОбКИ Художествена галерия –
Русе

Музейно оборудване, представяне
на изложба и каталог Творби от
фонда на ХГ - Русе (2008-2020)

60,1111

17

45-00-713/25.11.2020

Исторически музей - гр. Разлог

Каталог с шевици от Разлог

59,8889

18

45-00-614/19.11.2020
г.

Исторически музей - Полски
Тръмбеш

Енциклопедия "Стари лозарски и
винарски мерки и теглилки у
българите VII-XX век"

59,5556

45-00-733/26.11.2020

Природонаучен музей - с. Черни
Осъм

Осъвременяване на експозиция
"Птици" в зала 1 на
Природонаучен музей с. Черни
Осъм

59,4444

20

45-00-686/24.11.2020

Музей на народните художествени
занаяти и приложните изкуства в
град Троян

Подобряване на температурновлажностния режим в уязвими
депа на Музей на занаятите Троян

59,3333

21

45-00-729/26.11.2020

Исторически музей - Свиленград

Образователна програма
"Свиленград-град на кръстопът.
Нови знания и познания

59,3333

22

20-00-113/24.11.2020

Национална галерия

Специализирано музейно
осветление на зали за временни
експозиции, първи етаж, филиал
Двореца

58,8889

23

20-00-102/23.11.2020
г.

Софийска градска художествена
галерия

Реставрация, социализация и
експониране на скулптури от
фонда на СГХГ и скулптурната
колекция - дарение от автора
Васка Емануилова

58,5556

24

45-00-621/20.11.2020
г.

Регионален исторически музей Бургас

Издаване на т.7 от "Известията на
Бургаския музей"

58,2222

25

45-00-696/24.11.2020

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

Закупуване на музеен реквизит за
изложбата в експозиционната зала
на Къща музей "Пейо К. Яворов" гр. Чирпан

58,2222

45-00-725/25.11.2020

Изработване, доставка и монтаж
на експозиционни витрини за
нуждите на експозиция
Етнографско-археологически музей "Археологическото наследство на
- Елхово
Елховско" и последващо
експониране на движими
археологически културни
ценности

58,2222

20-00-123/25.11.2020

Обновяване и подмяна на част от
осветлението в експозицията на
Художествена галерия - Смолян, с
икономично и съвременно
осветление

58,2222

19

26

27

Художествена галерия - Смолян

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

28

45-00-626/20.11.2020
г.

Исторически музей - Карлово

Актуализиране на текстовете,
изображенията и анотациите в
постоянната експозиция в "Даскал
Ботевата къща“

58,1111

57,8889

29

45-00-715/25.11.2020

Исторически музей - Асеновград

Осигуряване на достъпна и
здравословна среда в постоянната
експозиция на ИМ-Асеновград,
разположена в три отделни сгради.

30

45-00-641/23.11.2020
г.

Исторически музей "Искра" Казанлък

Издаване на каталог "Багри и
шевици" - колекцията от шевици
на ИМ "Искра"

57,7778

57,7778

31

45-00-680/24.11.2020

Национален парк-музей "ШипкаБузлуджа"

Обновяване на експозиционен
инвентар и подобряване
стандартите на съхранение на
експонатите от фонда на
Национален парк-музей "ШипкаБузлуджа“

32

45-00-723/25.11.2020

Музеен комплекс - Банско

Оборудване на фондохранилища в
Музеен комплекс - Банско

57,3333

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

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

57,1111

33

34

45-00-697/25.11.2020

45-00-691/24.11.2020

Исторически музей - Дупница

Консервация и реставрация на
старопечатни издания на
дупнишки просветители от XIX
век

57,0000

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

Списък на класираните проекти, които НЕ получават финансиране по
обявената конкурсна сесия на тема „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

45-00-704/25.11.2020

2

3

Наименование на
кандидатстващата
организация

Наименование на проекта

Средна оценка

Регионален исторически
музей - Варна

Модернизиране оборудването на
фондохранилищата на отдел "Най-нова
история" към Регионален исторически музей
- Варна

56,4444

20-00-98/23.11.2020 г.

Градска художествена
галерия - Варна

Подмяна на осветителните тела етаж1

56,0000

45-00-703/25.11.2020

Исторически музей - град
Оряхово

Реставрация и дигитализация на ДКЦ от
фонда на ИМ - гр. Оряхово

55,4444

45-00-707/25.11.2020

Регионален
военноисторически музей Плевен

Основни мерки в консервацията свързани с
опазване на движими културни ценности от
Сбирка Д - "Архиви", Научен архив I и II при
Регионален военноисторически музей Плевен са грижата за правилното
съхраняване

55,3333

5

45-00-693/24.11.2020

Регионален исторически
музей - Враца

Културно-историческото наследство на
Врачанска област - нови възможности за
неговото опазване и представяне в контекста
на съвременните технологии

55,0000

6

45-00-625/20.11.2020
г.

Исторически музей Стрелча

150 години от рождението на художника
Мильо Маринов Балтов. Рамкиране, опазване
и популяризирането на художествени творби
от фонда на Исторически музей - Стрелча

54,8889

7

45-00-657/24.11.2020

Археологически музей
"Проф. Мечислав
Домарадски", гр. Септември

Оборудване на фондохранилища за
съхранение на движими културни ценности и
масов керамичен материал

54,2222

8

45-00-650/24.11.2020

Регионален исторически
музей - Разград

Албум с добавена реалност "Златното
монетно съкровище на Абритус"

54,0000

9

45-00-690/24.11.2020

Специализиран музей за
резбарско и зографско
изкуство - гр. Трявна

Из тайните на пожълтелите ръкописи.
(Реставрация на документите от XVIII-XIX в.
с регионално и национално значение)

53,7778

10

45-00-722/25.11.2020

Специализиран музей за
резбарско и зографско
изкуство - гр. Трявна

"Остави името си безсмъртно"
/Документален филм за живота и
революционната дейност на Ангел Кънчев/

53,6667

4

11

45-00-628/20.11.2020
г.

Исторически музей Карлово

Каталог на най-добрите образци от
музейните колекции на Исторически музей Карлово

53,3333

12

20-00-103/23.11.2020
г.

Художествена галерия Добрич

Художествена галерия - Добрич виртуалният музей

53,2222

13

45-00-617/19.11.2020
г.

Национален политехнически
музей

Повишаване ефективността на работата по
дигитализиране на ДКЦ в НПТМ чрез
осигуряване на необходимото техническо
оборудване

52,6667

14

45-00-698/25.11.2020

Регионален исторически
музей - Стара Загора

Любопитковци в музея

52,5556

15

20-00-109/24.11.2020

БХГ "Петко Задгорски"

Албум "Икони от Странджа и региона на
Бургас"

52,4444

16

45-00-666/24.11.2020

Регионален исторически
музей "Д-р Симеон Табаков"
- Сливен

Осигуряване на материали и оборудване за
съхранение на движими културни ценности
във фондохранилищата на отдел "Нова и найнова история" при РИМ-Сливен

52,3333

17

45-00-627/20.11.2020
г.

Исторически музей Карлово

Разширяване на образователна програма
достъпна в дигитална среда
"Възрожденското училище разказва. Учи и се
забавлявай в музея"

52,0000

18

92-00-493/25.11.2020

Сдружение "Център за
неформално образование и
културна дейност АЛОС"
(ЦНОКД Алос)

Образователна програма "Настолните игри в
България"

51,4444

19

45-00-694/24.11.2020

Специализиран музей за
резбарско и зографско
изкуство - гр. Трявна

За миналото спомен жив…" (Реставрация и
консервация на лични вещи на Петко
Славейков)

49,5556

20

45-00-640/23.11.2020
г.

Обновяване оборудването на
фондохранилището на отдел "История на
Исторически музей "Искра" Българските земи XV-XIX в. към ИМ
Казанлък
"Искра" гр. Казанлък, съгласно новите
изисквания и налагащи се тенденции

21

20-00-106/23.11.2020
г.

Национална галерия

За да ценим културното наследство трябва да
го познаваме! Изготвяне на образователни
експозиционни табла, карти и тикетаж

49,2222

22

45-00-607/16.11.2020
г. 45-00607.24.11.2020 г.

Регионален природонаучен
музей - Пловдив

Устойчиво съхранение на движимото
културно наследство, подобряване,
популяризиране и разширяване на
експозиционните пространства на РПНМ Пловдив

49,0000

23

20-00-108.24.11.2020

Художествена галерия Казанлък

Съвременно осветление в залите на
галерията

48,4444

24

45-00-701/25.11.2020

Регионален исторически
музей - Добрич

Превъплатителката Адриана Будевска заедно да изживеем театъра

48,0000

49,4444

25

45-00-643/23.11.2020
г.

Исторически музей - Бяла
черква

Модернизиране на Изложбена и Учебна зала
в Природонаучна експозиция - отдел
Природа на Исторически музей - Бяла черква

47,7778

26

45-00-619/20.11.2020
г.

Регионален исторически
музей - Перник

Музейна школа "Знам и мога"

46,3333

27

45-00-670/24.11.2020

Регионален исторически
музей - Пазарджик

Заснемане на движими културни ценности от
фонда на Регионалния исторически музей Пазарджик - втори етап

45,5556

28

45-00-648/23.11.2020
г.

Исторически музей - Нова
Загора

Създаване на подходящи услови за опазване
на движими културни ценности в
Исторически музей - Нова Загора

45,5556

29

45-00-647/23.11.2020

Регионален исторически
музей - София

Модернизация на пространствата и
условията за съхранение на движими
културни ценности в Регионален
исторически музей - София

45,3333

30

45-00-622/20.11.2020
г.

Регионален исторически
музей - Бургас

Каталог на иконите от Регионален
исторически музей - Бургас

45,2222

31

45-00-618/20.11.2020
г.

Регионален исторически
музей - Перник

Обновяване на фондова база

32

45-00-652/24.11.2020

Регионален исторически
музей - Стара Загора

Разработване на дигитална образователна
платформа "В света на праисторията"

44,2222

33

45-00-688/24.11.2020

Музей на народните
художествени занаяти и
приложните изкуства в град
Троян

Актуализиране на платформа за
дигитализиране на движими културни
ценности и съхраняване на създадените бази
данни

44,1111

34

21-00-39/23.11.2020

Национален природонаучен
музей при БАН

Виж невижданото в Националния
природонаучен POP UP музей

43,4444

35

45-00-671/24.11.2020

Регионален исторически
музей - Пазарджик

Консервация и реставрация на движими
културни ценности от фонда на Регионалния
исторически музей - Пазарджик

43,2222

36

20-00-101/23.11.2020
г.

Закупуване и изработка на системи за
Художествена галерия "Асен
окачване на експонати и специализирано
и Илия Пейкови" - Севлиево
оборудване

44,5556

41,8889

37

45-00-663/24.11.2020

Регионален исторически
музей - Благоевград

Движимо културно наследство и природно
богатство в Регионален исторически музей Благоевград. Каталог

41,7778

38

45-00-634/23.11.2020
г.

Регионален етнографски
музей на открито "Етър"

Радумко разказва и показва

41,5556

39

45-00-668/24.11.2020

Регионален исторически
музей - Перник

Модернизиране на експозиция Праистория

41,4444

40

45-00-635/23.11.2020
г.

Регионален исторически
музей - Бургас

От жълъда до вековно дърво

41,3333

41

45-00-669/24.11.2020

Регионален исторически
музей - Перник

Лъчи към традицията (осъвременяване на
постоянната етнографска експозиция)

41,1111

42

45-00-609/17.11.2020
г.

Регионален исторически
музей "Стою Шишков" Смолян

Образователна програма "Музеят - място за
знания и забавления"

41,0000

43

45-00-673/24.11.2020

Регионален исторически
музей - Пазарджик

Закупуване на оборудване за
фондохранилищата и научния архив на
Регионален исторически музей - Пазарджик

40,7778

44

45-00-661/24.11.2020

Исторически музей - Правец

Мерки по опазване и представяне на
движимото културно наследство в
Исторически музей - Правец

40,5556

45

45-00-655/24.11.2020

Регионален исторически
музей - Търговище

Каталог на изложба "Свещената дреха"

40,5556

46

45-00-654/24.11.2020

Регионален исторически
музей - Търговище

Илюстрован албум "Възрожденският квартал
"Вароша" в град Търговище

40,5556

47

45-00-616/19.11.2020
г.

Исторически музей Чипровци

Второ допълнено издание на албум:
"Чипровският килим - постланият път към
Бога"

40,4444

48

45-00-695/24.11.2020

Исторически музей град
Оряхово

Изкуство в светлини

40,1111

49

45-00-724/25.11.2020

Регионален исторически
музей - Шумен

40 години по-късно - обновяване на
експозиция "Праистория" и обособяване на
детски кът

40,0000

50

45-00-689/24.11.2020

Исторически музей Дупница

Съхранено наследство в музейните фондове
и колекции - създаване на рекламни
продукти и възможности за представяне

39,8889

51

45-00-637/23.11.2020
г.

Регионален исторически
музей - Бургас

Пътеводител на Исторически музей - Бургас

39,6667

52

45-00-664/24.11.2020

Регионален исторически
музей - Бургас

Материали за фондохранилища

39,6667

53

45-00-629/23.11.2020
г.

Исторически музей Димитровград

"Срещата на две епохи" (Обновление
визуалната идентичност и комуникация на
Исторически музей - Димитровград)

39,5556

54

45-00-714/25.11.2020

Исторически музей - гр.
Разлог

Ново оборудване за експозиционните зали на
Исторически музей - Разлог

39,5556

55

20-00-118/24.11.2020

Художествена галерия
"Проф. Т. Сокеров" - Ловеч

Академични етюди от началото на XX век на
Михаил Х. Неделчев /1874-1947 г./ - един от
основателите на Художествена галерия
Ловеч

39,4444

56

45-00-721/25.11.2020

Общински исторически
музей - Средец

"40+1" - Проучвания в Национален
археологически резерват "Деултум - Дебелт",
обл. Бургас

39,3333

57

45-00-732/26.11.2020

Природонаучен музей - с.
Черни Осъм

Осъвременяване на експозиция "Бозайници"
в зала "Атракционна" в Природонаучен
музей с. Черни Осъм

39,2222

58

33-00-794/25.11.2020

ДКИ , КЦ "Двореца", гр.
Балчик

"Разкажи ми" - интегриране на уеб базирано
приложение Mi Guide в дейността на ДКИ,
КЦ "Двореца", гр. Балчик по популяризиране
на движимото културно наследство

38,8889

59

Художествена галерия
20-00-93/19.11.2020 г. "Проф. Илия Петров" Разград

Оборудване за съхранение на движими
културни ценности

38,2222

60

45-00-684/24.11.2020

Регионален исторически
музей - Силистра

Издаване на албум "Капитан Бътлър и
Силистра. Един човек и един град през
Кримската война"

37,6667

61

45-00-662/24.11.2020

Регионален исторически
музей - Бургас

Реставрация на колекция от пет железни
сгъваеми столчета от римската епоха

37,6667

62

45-00-709/25.11.2020

Регионален етнографски
музей - Пловдив

Обогатяване на постоянната експозиция на
Регионален етнографски музей - Пловдив с
интерактивни елементи

37,4444

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

37,4444

63

45-00-719/25.11.2020

Исторически музей Белоградчик

64

26-001017/24.11.2020

ХИТЕРОПОДИ ООД

Виртуална зала

36,7778

65

20-00-122/25.11.2020

Художествена галерия
"Никола Маринов" Търговище

Изготвяне на програмен продукт за
дигитализация на движимите културни
ценности от фонда на художествена галерия
"Никола Маринов" - Търговище

36,7778

66

45-00-711/25.11.2020

Исторически музей - гр.
Оряхово

Фондът на ХГ "Проф. Марин Върбанов" в
каталог

36,5556

36,4444

67

45-00-667/24.11.2020

Музей "Старинен Несебър"

Изработване и реализация на проект за
Етнографска изложба в къщата на Москояни
и идентификация на постъпилите
етнографски материали в Музей "Старинен
Несебър". Закупуване на безжична аудио
система

68

26-001018/24.11.2020

"7 ЛЪЧА" ЕООД

13 ключа към тайните на музея

36,3333

69

45-00-712/25.11.2020

Исторически музей Асеновград

Издаване на представителен каталог на
музея, футляр "Асеновград през обектива на
Крум Савов" и "Известия на Исторически
музей - Асеновград", II том

35,8889

70

33-00-789/24.11.2020

Български културен
институт - Прага

Българската изложба в Прага, 1926 г.

35,7778

71

33-00-786/24.11.2020

Общински институт
"Старинен Пловдив"

Наследството на Златю Бояджиев и Димитър
Киров с очите на новите технологии

35,6667

72

45-00-706/25.11.2020

Регионален исторически
музей - Варна

Реквизит за временна мобилна експозиция
"Варна - царицата на Черно море"

35,6667

73

45-00-642/23.11.2020
г.

Исторически музей - Белово

Проект за художествено-пространствено
оформление на експозицията на Исторически
музей гр. Белово

35,5556

74

33-00-790/24.11.2020

Институт за етнология и
фолклористика с
Етнографски музей - БАН

Рисувателите на Националния етнографски
музей

35,2222

75

76

45-00-727/26.11.2020

Исторически музей Свиленград

Реставрация и консервация на движими
културни ценности от фонда на Исторически
музей - Свиленград

35,2222

45-00-660/24.11.2020

Регионален исторически
музей - Видин

Оптимизиране на експозиционния потенциал
и популяризиране на колекцията на
Художествена галерия "Никола Петров" Видин

35,1111

34,7778

77

20-00-97/23.11.2020 г.

Художествена галерия Хасково

1. Система за окачване на картини.
2. 3D разходка из галерията и 3D
визуализация на произведения на изкуството
от фонда на галерията.
3. Стелажи за фондохранилищата на ХГ
"Атанас Шаренков.
4. Специализирани материали за реставрация

78

92-00-491/23.11.2020
г.

Театър-студио 4хС

Интерактивна изложба "Фрагмента"

34,5556

79

68-00-199/25.11.2020

Фондация "Балканско
наследство"

Ритуалните огнища от некропола на
Аполония Понтика: представяне пред
културни и научни публики

33,7778

80

26-001021/24.11.2020

"Росина Пенчева" ЕООД

Спомни традицията: Музеен сувенир Етър

33,0000

81

45-00-682/24.11.2020

Археологически музей
"Велики Преслав" - гр.
Велики Преслав

Векът на Цар Симеон оживява - изработване
на музейни каталози, туристически
пътеводители и карти и възродени владетели
- дигитални холограми

32,8889

82

45-00-705/25.11.2020

Регионален исторически
музей - Варна

Музей за всички

32,8889

83

92-00-496/25.11.2020

Асоциация на българските
анимационни продуценти

Персонален дигитален музеен екскурзовод

32,6667

84

45-00-708/25.11.2020

Исторически музей Перущица

Популяризиране на културните ценности и
дейността на Исторически музей Перущица

31,1111

45-00-700/25.11.2020

Регионален исторически
музей - Монтана

Временна мобилна изложба от наградени
детски рисунки в международния конкурс
"Тъпан бие, хоро се вие" - окомплектоване на
изложбата, издаване на каталог, отпечатване
на рекламни материали

30,3333

85

86

45-00-702/25.11.2020

Общински културен
институт /музей/ - гр. Бяла,
област Варна

Опазване на хилядолетната история и
съхраняване на местното културно
наследство в град Бяла, област Варна

28,5556

Списък на проектите по обявената конкурсна сесия на тема „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 №

45-00624/20.11.2020 г.

Наименование на
кандидатстващата
организация

Наименование на
проекта

Мотиви

Регионален исторически
музей - Добрич

Не е представена
Отпечатване на луксозен декларация по образец,
каталог "Избрано от
съгласно Приложение №
фондовете на музея"
3 към чл. 6, ал. 1, т. 3 от
Правилата

2

45-00615/19.11.2020 г.

Археологически музей Сандански

Доставка на оборудване
за фондохранилище

В Приложение № 5 към
чл. 6, ал. 1, т. 5 е
подадена различна сума
от тази в Приложение №
2 към чл. 6, ал. 1, т. 1

3

20-00-96/20.11.2020
г.

Художествена галерия
"Никола Маринов" Търговище

Каталог "Художници в
Търговище"

Декларацията по образец
№ 3 към чл. 6, ал. 1, т. 3
от Правилата не е
подписана и подпечатана

4

45-00631/23.11.2020 г.

Литературно-художествен
музей "Чудомир" Казанлък

Реставрация,
консервация и
дигитализация на
творчеството на Мара
Чорбаджийска и
издаване на каталог с
картините на Мара
Чорбаджийска"

Дейностите по проекта
започват, преди
определения в обявата
срок за реализиране

5

20-00104/23.11.2020 г.

Художествена галерия
"Елена Карамихайлова" Шумен

Имена от българското
изкуство от Шумен

Проектът ще се
реализира извън
посочения в обявата срок

6

20-00105/23.10.2020 г.

Художествена галерия
"Елена Карамихайлова" Шумен

Консервация и
реставрация на 15
творби от фонд
"Живопис"

Проектът ще се
реализира извън
посочения в обявата срок

7

20-00107/23.11.2020 г.

Художествена галерия
"Владимир Димитров Майстора" - Кюстендил

Книжно тяло "Къща
музей ВЛАДИМИР
ДИМИТРОВ МАЙСТОРА"

8

45-00638/23.11.2020 г.

Регионален исторически
музей - Бургас

Албум-каталог "По
дрехите посрещат…."

9

45-00639/23.11.2020 г.

Регионален исторически
музей - Бургас

10

45-00632/23.11.2020 г.

Литературно-художествен
музей "Чудомир" Казанлък

Проектът ще се
реализира извън
посочения в обявата срок.
Към датата на подаване
на проектното
предложение, проектът е
в процес на реализация

Проектът ще се
реализира извън
посочения в обявата срок
Проектът ще се
Старият Бургас през
реализира извън
погледа на д-р Мелконян
посочения в обявата срок
Проектът ще се
Чудомир в звук и
реализира извън
картина
посочения в обявата срок

11

20-00-99/23.11.2020
г.

Градска художествена
галерия - Варна

Реновиране на
фондохранилище за
съхранение на картини

Наименованието на
проекта в
апликационната форма не
съответства на заглавието
в заявлението.
Дейностите по проекта не
отговарят на заглавието в
апликационната форма

12

20-00100/23.11.2020 г.

Художествена галерия
"Асен и Илия Пейкови" Севлиево

Живот и творчество на
Асен и Илия Пейкови

Не са представени
Декларации за
партньорство от
вписаните партньори

13

33-00781/23.11.2020 г.

Институт по
експериментална
морфология

Дейности по
актуализиране и
популяризиране на
постоянната експозиция
и временните изложби
на Националния
антропологичен музей

Проектът приключва
след указаната дата за
отчитане, съгласно
обявата

14

45-00646/23.11.2020 г.

Градски исторически
музей - Самоков

Златен извор том втори

Посочени са две дати в
две различни години за
реализацията на проекта

Реставрация,
консервация и
експониране на антични
артефакти от фонда на
НИМ
Претвореното
сътворение. Национални
фолклорни кукли от
колекцията на НИМ.

Проектът ще се
реализира извън
посочения в обявата срок

15

45-00675/24.11.2020 г.

Национален исторически
музей

16

45-00677/24.11.2020

Национален исторически
музей

17

45-00676/24.11.2020

Национален исторически
музей

Тайните на българската
история

Проектът ще се
реализира извън
посочения в обявата срок

18

26-001016/24.11.2020

ПОСТСТУДИО ООД

Постоянна експозиция с
архива на Стефан
Кънчев

Дружеството не е
вписано в регистъра по
чл. 14, ал. 1 от ЗЗРК

Проектът ще се
реализира извън
посочения в обявата срок

19

45-00681/24.11.2020

Исторически музей Петрич

20

45-00685/24.11.2020

ДКИ Къща-музей "Панчо
Владигеров"

21

26-001014/24.11.2020

РУБЕКУЛА ООД

22

20-00110/24.11.2020

Градска художествена
галерия - Стара Загора

23

45-00659/24.11.2020

Регионален исторически
музей - Видин

24

45-00665/24.11.2020

Общински исторически
музей - гр. Брезник

25

45-00651/24.11.2020

Исторически музей Харманли

26

20-00115/24.11.2020

Градска художествена
галерия - Пловдив

27

20-00114/24.11.2020

Градска художествена
галерия - Пловдив

28

20-00112/24.11.2020

Художествена галерия
"Жорж Папазов" - Ямбол

Дигитализация и
интерактивно
експониране на движими
културни ценности от
фонда на Исторически
музей - Петрич
Закупуване на музеен
реквизит и материали за
архивно съхранение и
дигитализация
Лаборатория по
фотограметрия
Издаване на пълен
двуезичен каталог и
рекламни материали за
изложба на Петото
балканско квадринале на
живописта "Митовете и
легендите на моя народ"
Стара Загора 2020
Оптимизиране на
условията за опазване и
съхранение на ДКЦ и
реновиране на
фондохранилища в
РИМ-Видин
Обновление и
преустройство на
постоянната експозиция
на ОбИМ - Брезник в
музеен обект "Класно
училище".
Дейности по опазване и
представяне на
движимото културно
наследство и визуалните
изкуства в музеите и
художествените галерии
Опазване на движимото
културно наследство
(съхранение на фонд
Графика и фонд
Приложно изкуство)
Албум "Градска
художествена галерия Пловдив"
Сайт на Художествена
галерия "Жорж Папазов"
- Ямбол

Музеят не е вписан в
регистъра по чл. 14, ал. 1
от ЗЗРК
Проектът ще се
реализира извън
посочения в обявата срок
Проектът не отговаря на
темата, тъй като
основната му цел е
свързана с обучение на
музейни специалисти

Проектът ще се
реализира извън
посочения в обявата срок

На Приложение № 2 към
чл. 6, ал. 1, т. 1 липсва
подпис и печат

Музеят не е вписан в
регистъра по чл. 14, ал. 1
от ЗЗРК

Наименованието на
проекта в Заявлението е
различно от това в
Формулярът за
кандидатстване. Размерът
на исканото финансиране
от МК е 0 лв.
Проектът ще се
реализира извън
посочения в обявата срок
Проектът ще се
реализира извън
посочения в обявата срок
Проектът ще се
реализира извън
посочения в обявата срок
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26-001015/24.11.2020

45-00658/24.11.2020

26-001020/24.11.2020

26-001019/24.11.2020

"Скрибенс - медийна
група" ООД

"Екфразис"-2

Формулярът за
кандидатстване не
отговаря утвърдената от
министъра на културата
форма - приложение №2
към чл. 6, ал. 1, т.2

Общински исторически
музей - Брезник

Паметта на времето Граово в националната
история и култура.
Образование чрез
музейните колекции и
експозиции.

Музеят не е вписан в
регистъра по чл. 14, ал. 1
от ЗЗРК

Дурмана ЕООД

Развитие на Фейсбук
групата "Купи изкуство,
подкрепи художник"

Проектът не отговаря на
темата - развитие на
фейсбук група и
провеждане на аукциони
с произведения на
съвременното изкуство
не са дейности по
опазване и представяне
на движимото културно
наследство и визуалните
изкуства в музеите и
художествените галерии.
Декларацията за
партньорство не е
подписана от
представляващото лице и
не е представено
пълномощно, което да
предоставя право за
подпис на декларацията.

АБРО ГАЛЕРИ ЕООД

Проектът не отговаря на
темата - организирането
на изложба с
произведения на
съвременни автори не са
Изящното и приложното
дейности по опазване и
в една посока
представяне на
движимото културно
наследство и визуалните
изкуства в музеите и
художествените галерии.

33

26-001022/24.11.2020

1. Липсва Приложение
№1 към чл. 6, ал. 1, т.1 от
Правилата.
2. Формулярът за
кандидатстване не
отговаря на утвърдената
Създаване на дигитално от министъра на
пространство за
културата форма произведения на
приложение №2 към чл.
ИНФЛУКС МЕДИА ГРУП
пластичните и
6, ал. 1, т.2.
БЪЛГАРИЯ ООД
визуалните изкуства от
3. Липсват партньорски
общински галерии и
декларации или писма за
музеи в digitalstage.online съгласие от институциите
и обектите, в които ще се
реализират обектите.
4. Липсва партньорско
писмо от посочения във
формуляра партньор на
проекта.
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45-00687/24.11.2020

Общински музей - Попово
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20-00117/24.11.2020

36

92-00492/24.11.2020
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45-00699/25.11.2020

38

68-00198/25.11.2020

39

33-00796/25.11.2020

Проектът ще се
Фрагменти от човешките
реализира извън
познания
посочения в обявата срок
100 години от
Декларацията от
рождението на Мирчо
Художествена галерия
партньорската
Мирчев /1921-1999 г./ "Проф. Теофан Сокеров" организация не е
най-големият дарител на
Ловеч
подписана от лицето,
ХГ "Проф. Теофан
което я представлява
Сокеров" - Ловеч
Проучване, изследване,
консервация и
реставрация на
двустранни икони от
Проектът ще се
Асоциация на
фонда на Националния
реализира извън
консерваторите в България църковен историкопосочения в обявата срок
археологически музей
при Светия Синод на
БПЦ - Българска
Патриаршия
Формулярът за
Дигитализация и онлайн кандидатстване не
представяне на образци отговаря на утвърдената
Къща музей "Петя
от фонда на Къща музей от министъра на
Дубарова" - гр. Бургас
"Петя Дубарова" - гр.
културата форма Бургас
приложение № 2 към чл.
6, ал. 1, т.2
Рефлекснотрансформационната
Проектът като цяло е
фотография в полза на
фокусиран към обучение
Фондация "Балканско
дигитализацията,
и реклама на технология
наследство"
защитата и изследването и не отговаря на
на движимите културни обявената тема
ценности
Потъналото минало на
Проектът ще се
Център за подводна
Черно море - градове,
реализира извън
археология
пристанища, кораби,
посочения в обявата срок
цивилизации
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33-00795/25.11.2020

Център за подводна
археология
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45-00716/25.11.2020

Музей "Дом на хумора и
сатирата" - Габрово
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26-001026/25.11.2020г.
92-00494/25.11.2020 г.

26-001027/25.11.2020

18-00164/25.11.2020

Сдружение "Тракийско
дружество "Войвода Руси
Славов"

Дигитализация и
популяризиране на
дейността и културните
ценности от фонда и
архива на "Тракийско
дружество "Войвода
Руси Славов"

Проектът не отговаря на
темата - не е насочен към
дейности, свързани с
опазването и
представянето на
движимото културно
наследство и визуалните
изкуства в музеите и
художествените галерии

ТАНДРА КОМЕРС ЕООД

"Войнишка клетва" възстановяване на
витража на художника
Георги Атанасов във
фоайето на
Министерство на
отбраната в София

Проектът не отговаря на
темата - не е насочен към
дейности, свързани с
опазването и
представянето на
движимото културно
наследство и визуалните
изкуства в музеите и
художествените галерии

Златни страници от
миналото - да съхраним
книжовното наследство
на Търговищки регион

Проектът не отговаря на
темата - не е насочен към
дейности, свързани с
опазването и
представянето на
движимото културно
наследство и визуалните
изкуства в музеите и
художествените галерии

Регионална библиотека
"Петър Стъпов"
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45-00720/25.11.2020

Регионален исторически
музей - Русе
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45-00718/25.11.2020

Исторически музей Перущица

45-00710/25.11.2020

МУЗЕЙ НА
ВЪЗРАЖДАНЕТО
"ИЛАРИОН
МАКАРИОПОЛСКИ" ГР. ЕЛЕНА
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Стъклено съкровище от
дълбините на Черно
море. Представяне на
Проектът ще се
уникална колекция от
реализира извън
късно средновековни
посочения в обявата срок
стъклени съдове открити
под вода в Бургаския
залив
Проектът ще се
Как Габрово стана
реализира извън
столица на хумора?
посочения в обявата срок

Разказ за
Средновековието със
средствата на Новата
музеология. Редизайн на
експозиция "ИвановоЧервен" по повод 800
години от създаването на
Скалния манастир "Св.
Архангел Михаил" край
Иваново
Популяризиране на
културните ценности и
дейността на
Исторически музей
Перущица
НОВ ЖИВОТ ЗА
ЖИВОПИСНОТО
БОГАТСТВО НА
ЕЛЕНА

Проектът ще се
реализира извън
посочения в обявата срок

Проектът ще се
реализира извън
посочения в обявата срок

Проектът ще се
реализира извън
посочения в обявата срок
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20-00124/25.11.2020

Художествена галерия
"Димитър Добрович" Сливен
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20-00121/25.11.2020

Художествена галерия
"Илия Бешков" - Плевен

50

20-00120/25.11.2020

Художествена галерия
"Илия Бешков" - Плевен

Проектът ще се
реализира извън
посочения в обявата срок
Формулярът за
Изготвяне и представяне кандидатстване не
на рекламна дипляна за
отговаря на утвърдената
филиал Дарение
от министъра на
"Колекция Светлин
културата форма Русев"
приложение № 2 към чл.
6, ал. 1, т.2
Формулярът за
кандидатстване не
120 години от
отговаря на утвърдената
рождението на Илия
от министъра на
Бешков. Отпечатване на
културата форма рекламен каталог
приложение № 2 към чл.
6, ал. 1, т.2
Изработка на музеен
реквизит

