ДО
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от проф. Стефан Данаилов – министър на културата
Относно: Дейност на Министерството на културата по изпълнение
разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и 2 от Закона за меценатството за
периода 01.01.2007 - 31.12.2007 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 8, ал. 1 от Закона за меценатството представям на
Вашето внимание доклад за 2007 г., съдържащ констатации за дейността
по чл. 6, ал. 1 и 2 от същия закон.
ЗАКОНЪТ ЗА МЕЦЕНАТСТВОТО (обн. ДВ., бр. 103 от 2005 г., изм.
бр. 30, 34 и 63 от 2006 г.) урежда обществените отношения, свързани с
безвъзмездно предоставяне на помощ от физически и юридически лица,
наричани “меценати”, за създаване, съхранение и популяризиране на
произведения на културата.
Член 6, ал. 1 от закона регламентира задължението на министъра на
културата да контролира предоставянето от меценати на безвъзмездна
помощ за създаване, съхранение и популяризиране на произведения на
културата. Законът за меценатството предвижда две възможности за
отпускане на безвъзмездна помощ от страна на мецената – пряко или чрез
посредничеството

на

организации,

подпомагащи

културата,

които

подлежат на регистрация.
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В съответствие с чл. 6, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за меценатството и
след издаването на Наредба №1 от 2006 г. за реда за водене и поддържане
на регистрите по Закона за меценатството, (Обн. ДВ., бр. 46 от 2006 г.) в
Министерство на културата се водят и поддържат:
1. Регистър на меценатите (за служебно ползване) и
2. Регистър на организациите, подпомагащи културата (публичен).

За периода 01.01.2007 – 31.12.2007 година в Министерството на
културата са постъпили 11 заявления за вписване в Регистъра на
меценатите, от които 5 от физически лица и 6 от юридически лица.

Издадени са:
• 5 удостоверения за меценат на физически лица и
• 5 удостоверения за меценат на юридически лица.
• Направен e 1 отказ за регистрация поради неспазени изисквания на
Закона за меценатството – използване наименованието на кандидатмецената с рекламна цел в нарушение на чл. 11, ал. 7 от ЗМ.

Общата

сума

безвъзмездно

дарени

средства

по

Закона

за

меценатството за 2007 година е 414 900 лева и 50 000 евро. В сравнение с
предходната 2006 г. размерът на дарените средства е нараснал десет пъти.

За периода 01.01.2007 – 31.12.2007 година в Министерството на
културата са постъпили:
• 2

заявления

за

вписване

в

Регистъра

на

организациите,

подпомагащи културата;
• издадени са 2 удостоверения за регистрация;
• няма отказана регистрация.
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Съгласно чл. 18 от Закона за меценатството организациите,
подпомагащи културата, посредничат при определяне вида и стойността на
безвъзмездната помощ, начина и сроковете за предоставянето й, отпускат
безвъзмездната помощ и упражняват контрол за изпълнение волята на
мецената. Организациите, подпомагащи културата, са задължени да
предоставят на мецената и на министъра на културата информация за
разходването на предоставената безвъзмездна помощ.
В съответствие с чл. 26 от Закона за меценатството в Министерство
на културата са представени доклади за дейността и годишни финансови
отчети за 2007 г. от страна на 8 от 9-те регистрирани организации,
подпомагащи

културата.

Посредническа

дейност

по

Закона

за

меценатството е осъществена само от една от тези организации.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 1 от Закона за
меценатството

предлагам

Министерския

съвет

да

се

запознае

с

информацията за дейността на Министерството на културата по
изпълнение разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и 2 от същия закон за 2007 година.

МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА:
ПРОФ. СТЕФАН ДАНАИЛОВ
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