РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСНА СЕСИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА
ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ДВИЖИМОТО КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО И ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА 2021 г.

Списък на класираните проекти, които получават финансиране по
обявената конкурсна сесия на Тема 1:
„Дейности по опазване на движимото културно наследство в музеите
и художествените галерии“

Вх. № на
заявлението

Наименование на
кандидатстващата
организация

1

45-00302/29.04.2021 г.

Музей "Христо
Ботев" - Калофер

2

45-00261/12.04.2021 г.

Регионален
военноисторически
музей - Плевен

№

3

45-00306/29.04.2021 г.

Национален
исторически музей

4

45-00315/05.05.2021 г.

Исторически музей
- Нова Загора

5

45-00325/07.05.2021 г.

Исторически музей
- Стрелча

6

45-00286/27.04.2021 г.

Национален музей
"Земята и хората"

7

45-00291/28.04.2021 г.

Исторически музей
- Тутракан

8

45-00297/29.04.2021 г.

Регионален
исторически музей Варна

Наименование на проекта
Закупуване на архивни кутии и
тубуси за съхранение на
движими културни ценности за
фондохранилището на музея
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 съхранение
Реставрация, консервация и
експониране на антични
артефакти от фонда на НИМ
Създаване на подходящи
условия за опазване на
движими културни ценности в
Исторически музей - Нова
Загора
Оборудване на
фондохранилища на
Исторически музей - Стрелча
Предпечат и печат на
актуализирана музейна
документация, свързана с
научната работа и
регистрацията на движимите
културни ценности в музеите и
художествените галерии съгласно Наредба №Н6/11.12.2009 г. за формиране,
управление и идентификация
на музейните фондове (загл.
изм. и доп. ДВ бр. 87/2020 г.)
Съхраняване на движими
културни ценности от фонда на
Исторически музей - Тутракан
Модернизиране оборудването
на отдел "Най-нова история"
към Регионален исторически
музей - Варна

Средна
оценка

Забележка

63,56

62,56

62,22

62,22

62,22

62,00

61,44

61,22

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

№

9

Вх. № на
заявлението

20-0062/29.04.2021 г.

Наименование на
кандидатстващата
организация
Художествена
галерия "Елена
Карамихайлова" Шумен

10

45-00323/07.05.2021 г.

Регионален
исторически музей Кюстендил

11

45-00333/07.05.2021 г.

Регионален
исторически музей Пловдив

12

20-0066/05.05.2021 г.

Градска
художествена
галерия - Пловдив

13

45-00298/29.04.2021 г.

Регионален
исторически музей Търговище

14

20-0055/26.04.2021 г.

Художествена
галерия - Казанлък

15

33-00276/27.04.2021 г.

Институт по
етнология и
фолклористика с
етнографски музей

16

45-00290/27.04.2021 г.

Регионален
исторически музей София

17

45-00267/15.04.2021 г.

Исторически музей
"Искра" - Казанлък

18

45-00311/05.05.2021 г.

Исторически музей
- Исперих

Наименование на проекта
Опазване и представяне на
творби от фонда на
Художествена гарлерия "Елена
Карамихайлова", Шумен
Реставрация на пет знамена от
фонда на Регионален
исторически музей Кюстендил
Подобряване на средата за
съхранение и опазване на
културните ценности във
фондовете на РИМ Пловдив
Разширяване на възможности за
реставрация и консервация на
художествени произведения от
фондовете на Градска
художествена галерия Пловдив
Реорганизация частично
преоборудване и подобряване
условията във фондохранилища
№2 и №3 на Регионален
исторически музей - Търговище
Специализирано оборудване за
фондохранилища
Опазване на движимите
културни ценности в НЕМСофия чрез изграждане на
система за контрол и
мониторинг на температурата и
влажността на въздуха
Модернизация на
фондохранилищата и условията
за съхранение на движими
културни ценности в
Регионален исторически музей
- София
Обновяване на оборудването на
фондохранилището на отдел
"История на Българските земи
XV - XIX в. към ИМ "Искра"
гр. Казанлък, съгласно новите
изисквания и налагащи се
тенденции"
Оборудване на
фондохранилище,
дигитализация на фондови
единици и реставрация на
движими културни ценности от
"Художествен" отдел на
Исторически музей - Исперих

Средна
оценка

Забележка

61,22

61,11

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

60,67

60,44

60,00

59,44

59,22

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

58,67

57,22

56,00

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

Списък на класираните проекти, които получават финансиране по
обявената конкурсна сесия на Тема 2:

„Дейности по представяне на движимото културно наследство в
музеите и художествените галерии“

№
по
ред

Вх. № на
заявлението

1

20-0061/29.04.2021 г.

Наименование на
кандидатстващата
организация

Наименование на проекта

Градска
художествена
галерия - Стара
Загора

20 срещи с българското
изкуство

Средна
оценка

65,33

2

45-00329/07.05.2021 г.

Археологически
музей - Хисаря

Пилигрим - Светите места на
Хисаря. Пътуване с добавена
реалност

65,22

3

45-00321/07.05.2021 г.

Регионален
исторически музей Шумен

Рафаил Попов….Еволюция,
открития, наука….

64,22

4

45-00270/19.04.2021 г.

Регионален
природонаучен
музей - Пловдив

Разширяване и обогатяване на
експозиционните пространства
и развитие на образователния
потенциал на РПНМ - Пловдив

64,11

5

45-00334/10.05.2021 г.

Исторически музей
- Свиленград

Истории за коприната:
забележителното културно
наследство на Свиленград

63,56

6

20-0068/05.05.2021 г.

Подмяна на лампи с нажежаема
жичка с енергоспестяващи LED

63,44

7

45-00308/05.05.2021 г.

Музеен пъзел - природа и
традиции

63,33

8

45-00317/05.05.2021 г.

Исторически музей
- Димитровград

"Мостове на дружбата"
(Изложба за побратимените на
Димитровград градове от двете
страни на "Желязната завеса")

63,00

9

45-00303/29.04.2021 г.

Регионален
исторически музей Бургас

Каталог на иконите от
Регионален исторически музей
- Бургас

61,22

45-00316/05.05.2021 г.

Археологически
музей "Велики
Преслав"

БОГАТСТВАТА НА ВЕЛИКИ
ПРЕСЛАВ - изработване на
музеен каталог, историкоархеологическа и туристическа
карта

10

Художествена
галерия "Димитър
Добрович" - Сливен
Регионален
исторически музей Благоевград

Забележка

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

61,22

Проектът е с намалено
финансиране на
основание чл. чл. 12, ал.
4 от Правилата
Проектът е с намалено
финансиране, поради
недопустимост на
разходите за някои от
дейностите съгласно
обявените условия на
конкурса

11

20-0057/26.04.2021 г.

Софийска градска
художествена
галерия

Издаване на албум-каталог на
колекцията на галерия "Васка
Емануилова".

61,11

12

45-00324/07.05.2021 г.

Регионален
исторически музей Сливен

Траките и Римската
цивилизация - пътешествие във
времето, част 2

60,89

№
по
ред

Вх. № на
заявлението

13

20-0056/26.04.2021 г.

14

15

Наименование на
кандидатстващата
организация

Наименование на проекта

Художествена
галерия "Никола
Маринов" Търговище

Каталог "Художници в
Търговище"

45-00312/05.05.2021 г.

Регионален
исторически музей Стара Загора

Водач в експозицията на РИМСтара Загора

33-00273/27.04.2021 г.

Институт по
експериментална
морфология,
патология и
антропология с
музей - БАН

Лечебницата в Античността и
Средновековието

Средна
оценка

60,67

60,33

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

59,67

Проектът е с намалено
финансиране на
основание чл. чл. 12, ал.
4 от Правилата

59,67

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

59,00

16

45-00326/07.05.2021 г.

Регионален
исторически музей Пазарджик

Изготвяне на проект за
художествено-пространствено
оформление за създаване на
нова експозиция в зала
"Археология" на Регионален
исторически музей - Пазарджик

17

45-00284/27.04.2021 г.

Регионален
исторически музей Хасково

Закупуване на музеен реквизит

18

45-00293/28.04.2021 г.

Регионален
исторически музей Ямбол

Издаване на каталог
"Кукерските игри в Ямболско традиционни маски, костюми,
обредни лица, реквизит"

58,44

19

45-00272/20.04.2021 г.

Къща-музей "П.К.
Яворов" - Чирпан

Оборудване с витрини на
експозиционната зала на Къщамузей "Пейо К. Яворов" Чирпан

57,33

92-00202/07.05.2021 г.

Център за
неформално
образование и
културна дейност
АЛОС

Играта през Античността в
България

20

Забележка

56,33

21

45-00263/13.04.2021 г.

Национален
политехнически
музей

Оптимизиране на
специализираното осветление в
музейната експозиция

52,22

22

45-00283/27.04.2021 г.

Регионален
исторически музей
"Стою Шишков" -

Музейни игри на родолюбието

52,00

Проектът е с намалено
финансиране на
основание чл. чл. 12, ал.
4 от Правилата

Проектът е с намалено
финансиране на
основание чл. чл. 12, ал.
4 от Правилата

Проектът е с намалено
финансиране, поради
недопустимост на
разходите за някои от
дейностите съгласно
обявените условия на
конкурса
Проектът получава
непълно финансиране,
съгласно чл. 12, ал. 7 от

№
по
ред

Вх. № на
заявлението

Наименование на
кандидатстващата
организация

Наименование на проекта

Средна
оценка

Смолян

Забележка

Правилата

Списък на класираните проекти, които получават финансиране по
обявената конкурсна сесия на Тема 3:
„Събития, организирани от музеи и художествени галерии в областта
на движимото културно наследство и визуалните изкуства“
№
по
ред

Наименование на
кандидатстващата
организация

Наименование на проекта

1.

20-0065/05.05.2021 г.

Общински културен
институт
"Художествена
галерия - Русе"

VIII Международно биенале
Изкуството на миниатюрата Русе 2021

64,56

2.

20-0069/05.05.2021
г., допълнен с
20-0069/11.05.2021 г.

Национална галерия

Изкуството е винаги нещо
друго "Ретроспективна изложба
на Васил Симитчиев

63,44

3.

45-00318/05.05.2021
г.

Национален
литературен музей

Представителна изложба "Да
видят всички по света, че
българский народ живее!.."150
години от създаването на
съвременна българска Библия

63,00

4.

45-00301/29.04.2021
г.

Исторически музей
- Разлог

Известия на Исторически музей
Разлог - т.2

62,44

5.

45-00287/27.04.2021
г.

НПМ "ШипкаБузлуджа"

Отпечатване на допълнено и
преработено издание на
сборник "Храм-паметник
"Рождество Христово" край
град Шипка

62,22

6.

20-0064/29.04.2021 г.

Художествена
галерия - Добрич

Каталог на пленер "Хартия и
цвят"

61,67

7.

45-00314/05.05.2021
г.

Регионален
исторически музей Русе

"Монети от проучванията на
Сексагинта Приста 2005-2020
г." - том 2

60,67

8.

20-0070/07.05.2021 г.

Художествена
"Христо Цокев" Габрово

Каталог "Национално триенале
"Мостове"

60,33

Вх. № на
заявлението

Средна
оценка

Забележка

Списък на класираните проекти, които НЕ получават финансиране по
обявената конкурсна сесия поради изчерпване на финансовия ресурс

Тема 1: „Дейности по опазване на движимото културно наследство в
музеите и художествените галерии“
Вх. № на
заявлението
45-00-304/29.04.2021 г.

Наименование на
кандидатстващата
организация
Музей на възраждането
"Иларион Макриопалски" гр. Елена

45-00-292/28.04.2021 г.

Общински исторически
музей - Брезник

20-00-67/05.05.2021 г.

Художествена галерия
"Проф. Теофан Сокеров" Ловеч

24-07-21/12.04.2021 г.

Музей на народните
художествени занаяти и
приложните изкуства

Наименование на проекта
Нов живот за живописното
богатство на Музей на
Възраждането
"Памет за поколенията консервация и реставрация на
Възрожденски икони и църковна
дърворезба от Брезнишко,
съхранявана във фонда на музея"
100 години от рождението на
Мирчо Мирчев /1921-1999 г./ - найголемият дарител на ХГ "Проф.
Теофан Сокеров"
Актуализиране на платформа за
дигитализиране на културни
ценности и съхраняване на бази
данни

45-00-299/29.04.2021 г.

Литературно-художествен
музей "Чудомир" - Казанлък

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

20-00-58/27.04.2021 г.

Градска художествена
галерия "Борис Георгиев" Варна

Подобряване условията за
съхранение на движими културни
ценности във фондовете на ГХГ
"Борис Георгиев" - Варна

Средна
оценка

55,88

54,33

54,33

49,22

47,77

45,00

Тема 2: „Дейности по представяне на движимото културно
наследство в музеите и художествените галерии“

Вх. № на заявлението
20-00-59/28.04.2021 г.

Наименование на
кандидатстващата
организация
Художествена галерия "Илия
Бешков" - Плевен

Наименование на проекта

Средна
оценка

Отпечатване на каталог "10 години
от рождението на Илия Бешков"

51,66

45-00-330/07.05.2021 г.

Музеен комплекс - Берковица

Берковските малини - от Балкана
към музея

50,66

45-00-300/29.04.2021 г.

Музей "Борис Христов"

Борис Христов - свидетелства от
първо лице

50,00

Регионален исторически
музей - Враца

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

48,55

45-00-309/05.05.2021 г.

Исторически музей Харманли

Обновяване на експозицията по
етнография и популяризиране на
движими културни ценности от
Харманли и региона

47,44

45-00-332/07.05.2021 г.

Музей "Дом на хумора и
сатирата" - Габрово

Издателска програма "Хумор и
сатира"

46,33

92-00-198/05.05.2021 г.

Федерация на културнопросветните дружества на
каракачаните в България

За планината, свободата и стадата.
Пътят на каракачаните в две
столетия

43,33

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

41,22

26-00-337/20.04.2021 г.

4хС

"Непознатото лице на Гео Милев" дигитализация и представяне на
културни ценности, LMS
образователна платформа и
сборник на Брайл

37,00

26-00-383/05.05.2021 г.

Творческа къща
ЩЪРКЕЛИТЕ ЕООД

Легенди и кукли

31,44

45-00-328/07.05.2021 г.

Исторически музей - Оряхово

Дизайнерско решение за
обновяване на постоянна
експозиция "Възраждане"

28,66

45-00-331/07.05.2021 г.

45-00-313/05.05.2021 г.

Списък на проектите по обявената конкурсна сесия, които НЕ са
допуснати до конкурсната процедура с посочени мотиви

Входящ №

20-0063/29.04.2021 г.

Наименование на
кандидатстващата
организация

Художествена
галерия - Хасково

Наименование на проекта

Тема

1. Система за съвременно
представяне на художествени
експонати/картини/ в залите на
галерията;
2. Допълнение към уеб сайта на
галерията за три "D" разходка из
Тема № 2
галерията и три "D" визуализация на
произведения на изкуството от фонда
на галерията;
3. Стелажи за фондохранилищата на
ХГ "Атанас Шаренков" - Хасково

Мотиви
1. Дейностите по проекта
започват и приключват извън
определения в обявата срок за
реализиране.
2. Размерът на исканото от МК
финансиране надвишава
максималния размер определен
в обявата за всяка от тема.
3. В Приложение № 1 не е
посочено по коя тема се подава
проектното предложение.

Входящ №

Наименование на
кандидатстващата
организация

Наименование на проекта

Тема

Галерия "Петър
Стайков" при Клуб
на дейците на
културата - Смолян

"Магията на цветовете" - вариации
върху четирите годишни времена

Тема № 2

45-00327/07.05.2021
г.

Археологически
музей - Сандански

Създаване на АРТ работилница
популяризиране на движимото
културно наследство в
Археологически музей Сандански и
Художествена галерия - Сандански

Тема № 2

62-00172/05.05.2021
г.

Сдружение "Депо за
идеи - Арт проджект
депо"

Хербариумът като място за
съхранение на идеи - Част 2 (есен
2021)

Тема № 2

31-0090/05.05.2021 г.

Точица ООД

Един ден в музея - 2

Тема № 2

26-00384/05.05.2021
г.

Арт Ленд ЕООД

През ключалката на България

Тема № 2

92-00203/07.05.2021
г.

Мотиви
Проектът не отговаря на темата
на обявената сесия - не е
насочен към дейности за
опазване и представяне на
движимото културно наследство
и визуалните изкуства в музите
и художествените галерии.
Проектът не отговаря на темата
на обявената сесия - не е
насочен към дейности за
опазване и представяне на
движимото културно наследство
и визуалните изкуства в музите
и художествените галерии.
Включени са дейности извън
тематичния обхват на музея.
Дейностите не се реализират в
пространството на музея, а в ХГ,
която не е създадена съгласно
ЗЗРК и ЗКН.
Проектът не отговаря на темата
на обявената сесия - не е
насочен към дейности за
опазване и представяне на
движимото културно наследство
и визуалните изкуства в музите
и художествените галерии.
Проектът не отговаря на темата
на обявената сесия - не е
насочен към дейности за
опазване и представяне на
движимото културно наследство
и визуалните изкуства в музите
и художествените галерии.
Проектът не отговаря на темата
на обявената сесия - не е
насочен към дейности за
опазване и представяне на
движимото културно наследство
и визуалните изкуства в музите
и художествените галерии.

