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1. Стратегическа рамка – описание на 

действащите стратегически документи в 

сферата на културата и техните връзки  
Към момента на разработване на този план в областта на културата има налични четири 

стратегически документа. Два от тях с по-общ стратегически характер – действащ и 

в обсъждане. И два с изследователско-планови – като план за действие. Те са обвързани 

помежду си както с целеполагането си, така и с приоритетите и дефинираните 

хоризонтални политики и принципи на работа.  

 

Единият документ е от по-високо национално ниво и е чернова, в обсъждане. Това е 

Стратегия за развитие на българската култура 2019–2029. Тя осъществява връзката с 

европейските насоки и тенденции за развитие на сектора, като взима под внимание и се 

съобразява с местните стратегически и нормативни документи, регулиращи сектора, 

взаимообвързаните сектори (туризъм, икономика, образование, регионално развитие) и 

административното управление (гражданство и общности, програма за развитие на 

страната, концепция за пространствено развитие). Освен анализ на състоянието по 

области на културата за страната, елемент на стратегията е и обстоен анализ на 

нормативната база като част от стратегическата рамка и засяга необходимите 

промени в нея за адекватното и конкурентно развитие на сектора. Следва ПИРО в 

сферата на културата да вземе под внимание създадената рамка, поради факта, че 

периода на действия на двата документа почти напълно съвпада, а също така защото, 

макар и чернова, тази стратегия по точен начин атакува основните проблеми на 

сектора, включително и нормативната база. Оперативно това следва да стане 

посредством локални действия, регулирани чрез общинската стратегия за култура.  

 

Вторият документ е самата общинска стратегия. Тя е действаща - Стратегията за 

развитие на културата в София 2013–2023 (София - творческа столица) и представя 

рамката за развитие на културата на СО. Заложените стратегически цели се вписват 

безусловно в поставената национална стратегическа рамка. Стратегията си поставя 

няколко основни цели:   

• да утвърди София като древен, модерен и космополитен град;  

• да гарантира повишаване на участието на гражданите в културните дейности и 

на потреблението на културни продукти и услуги;  

• да позиционира София в европейския и световен културен календар като 

привлекателна културна дестинация;   

• да съдейства за подобряване качеството на живот на жителите и гостите на 

София.  

Приоритети:   

• Достъп до култура   

• Култура и човешки капитал   

• Културното наследство на променящия се град   

• София - град на творческата икономика   

• Равнопоставено участие в глобалните културни процеси   

 

Хоризонтални политики:   

• развитие на инфраструктурата във всичките й аспекти: като материална база, 

информационни дейности, финансови инструменти и човешки ресурси;  

• прилагане на иновации и проактивно отваряне в културните процеси;  

• фокусиране върху образованието и способността за активно развитие и участие.  

 

Инструменти:   

• усъвършенстване на нормативната уредба на общинско ниво;   

• множество нови инструменти за финансиране;   

• развитие на маркетинга и мениджмънта на културата;   

• информационно осигуряване на общинската културна политика;   

• регулярни изследвания и анализи;   

• междусекторни взаимодействия, партньорства, копродукции и др.  

 

Тази стратегия дава рамката за развитие на още две планово ориентирани стратегии. 

Едната е стратегията “Споделена визия”, която се занимава с предизвикателствата и 

перспективите на свободната творческа сцена и регулира действия за утвърждаването 

й. А другата е “София - Творчески град на киното (2017 - 2027)”, която демонстрира 

обвързаността си с общата стратегия “София – творческа столица”. Стратегията 

“София - творческа столица 2023”, дава стратегическата рамка, която бива доразвита 

във всяка от плановете за действие за развитието и установяването на отделните 

изкуства. Стратегията дава основните големи цели, които всяко изкуство да подкрепя, 

подава приоритетите за развитие на всяко от изкуствата, както и хоризонталните 

политики, с които се установява силното социално и икономическо въздействие на 

изкуствата. Стратегията служи като свързващо звено между изкуствата, като дава 

базата и взаимовръзките между изкуствата, а и с другите сектори. Пример е 

“Стратегията за развитие на киното”, като част от стратегията “София - творческа 

столица” - “София - Творчески град на киното”. Обвързаността на стратегическите 

документи в културата на различните нива (европейско, национално, регионално и 

местно), както и сфери (литература, театър, музика, визуални изкуства, танц) и 

индустрии (кино, дизайн, архитектура) е изключителен пример за интегрираност на 
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политиките, приемственост и пълнота. Практиката е добра и би подпомогнала и 

другите сектори в развитието на града. Да се предложи като план за работа при 

разработването и изпълнението на останалите секторни стратегии, като социалната, 

икономическа и др. Естеството на ПИРО предполага осмисляне и извеждане на 

взаимовръзките между отделните сектори, за това лесно може да се ползва като рамка 

за системната разработка на стратегическите документи във всеки от секторите, 

приемайки общите големи цели, зададените приоритети и хоризонталните политики.   

 

2. Общи постановки и тенденции 
Като столичен град София е мястото, в което всяко изкуство и област на изкуството 

биват богато представени в институционален, творчески, образователен, бизнес и 

активистки аспект. София е град с богата история и култура и като цяло е и мястото, 

което успява с най-големи темпове да развива културата във всичките ѝ аспекти, 

видове и сфери.  

 

Като древна европейска столица София се характеризира със стилово, религиозно и 

етническо многообразие на културното наследство и предлага зони, в които хармонично 

съжителстват различни религии, етноси и култури. Общо на територията на Столична 

община са регистрирани над 1600 недвижими културни ценности (единични, групови и 

археологически), от които 811 се намират в централната градска част, а 147 са с 

национално значение. Всички те са и силна предпоставка за богат и многообразен 

културен живот, предпоставка за изграждане на недвусмислена културна и визуална 

идентичност и международно разпознаване на столицата.  

 

От друга страна, София е и притегателен център за младите хора със своите 185 средни 

училища и над 20 университета, с развиваща се икономика и отвореност към света. Тук 

се намират 22 учебни заведения по изкуства, от които 6 са с национално значение. Тук са 

представени всички нива на културното предлагане – националното, общинското и 

частното в цялата му палитра (творчески бизнеси, културни оператори, свободни 

артисти и др.) Като столица, София е и сцена на разнообразно и многопластово 

предоставяне на всевъзможни форми на култура, изкуство и благотворно поле за работа 

на творчески индустрии. Всичко това създава безспорни предимства и поставя София 

като град-лидер с богатата културно-институционална база и разнообразен културен 

живот:  

• 1/4 (53 театъра, опери и концертни зали) от театрите и 9% от библиотеките в 

страната (93); 

 
1 Източник: Стратегията СОФИЯ ТВОРЧЕСКА СТОЛИЦА 2013 - 2023 

• 46 музея от 229 за страната, от тях 6 национални от 9 за страната;  

• над 60 галерии (вкл. в банки, учебни заведения и др.) – от тях 2 национални и 1 

градска;  

• 21 кинозали, 9 киноцентъра;  

• 172 читалища;  

• 177 издателства в страната, 130 са в София (73%);  

• 27 културни центъра; 

• 127 неформални пространства, приютяващи култура и изкуство. 

 

При капитализиране на тези предимства се извежда на преден план и тяхната 

икономическата и социална значимост: 

• Показателите за икономическа значимост на културните и творчески индустрии 

показват концентрация между 49% до 92% в града за различните браншове, според 

“Стратегия за развитие на културата в София 2013 – 20231“;   

• Пак по данни от същата стратегия, в изкуствата, културните и творчески 

индустрии в България са заети 93 323 човека, което е 3,4% от заетите в 

националната икономика, а в София заетите са 54 293 или 6,7% от всички заети в 

града;  

• В София са концентрирани много от културните и творчески индустрии. Водещи 

области с над 90% концентрация по създаване на добавена стойност в столицата 

са филмовата индустрия с 96,75% и софтуера и видео игрите с 90,35% от 

оборотите им; 

• Според стратегията “Творческа столица”, София е дом на редица алтернативни 

културни пространства, разделени условно в четири категории: места на 

малцинствата; скрити архитектурни забележителности; места на софийски 

градски културни практики и места на алтернативна художествена продукция и 

консумация.  

 

Не без значение е и местоположението между Изтока и Запада, което задава особена 

идентичност на града и следва да предпоставя към културна и социална толерантност. 

Според стратегията “София - Творческа столица”, София е град на отворените 

пространства, в които могат да застанат един до друг хора с различни нагласи, култури, 

религии. Като доказателство се посочва фактът, че в самия център на града, в близост 

един до друг, се намират четири храма: джамия, синагога, източноправославна църква и 

католически молитвен дом, които образуват един своеобразен четириъгълник на 

взаимното уважение между хора, изповядващи различни религии. Така, заключението е, че 

“тази специфична култура на града допълнително се развива от постоянното 
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нарастване на глобалната миграция и постепенното превръщане на градските 

пространства в умалени копия на все по-пъстрия и разнороден свят около нас” (“София -

Творческа столица”). Стратегическата рамка на София поставя отвореността и 

културното разнообразие като ценност, като ресурс за развитие, но и като възможност 

за обществено израстване и обогатяване. 

 

Всичко това е огромен потенциал, който за да се развива изисква сериозна 

институционална, нормативна и административна подкрепа, както и целенасочена 

политика (държавна и местна), която да се справи с поредицата предизвикателства и 

опасни тенденции. Макар всички тези положителни предпоставки, развитието на 

културата в града се случва бавно и трудно поради редица натрупващи се в годините 

негативни влияния от социален, политически, икономически, а и локално културен 

характер. Конкретен пример за последното са колебливите нива на толерантност към 

различните, противно на очакването, че като град на кръстопът, свикнал с чужденци и 

различни, тези нива биха били по-високи. Изследване, направено от Визия за София в 

рамките на 2018, 2019 г. за качеството на живот показва2, че тази толерантност има 

вариативен характер и е по-скоро в отрицателната гама, което е валидно и за нивата на 

доверие. 

 
2 Социологическо проучване за Качество на живот в СО – Визия за София, 2018 – 20219 г. – териториално представително за 13 
социологически зони - https://vizia.sofia.bg/wp-content/uploads/2019/05/Изследване-за-Качество-на-живот.pdf 

 

Източник: Изследване за Качество на живот, направено в рамките на работата по Визия 

за София 2018–2019 година 

 

Резултатите от изследването показват ниски нива на толерантност към различните, 

което е видимо на следващата графика.  
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Източник: Изследване за Качество на живот, направено в рамките на работата по Визия 

за София 2018 – 2019 година 

 

Тези резултати насочват към заключението, че ако искаме да развиваме културното 

многообразие и толерантност в града и да маркетираме София като космополитен град, 

то следва да се насочат специални усилия в тази посока. Културата и културното 

предлагане с неговите специфични културни продукти са много добра възможност и 

отправна точка за повишаване на тази толерантност.  

 

 

Източник: Изследване за Качество на живот, направено в рамките на работата по Визия 

за София 2018 – 2019 година 
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Източник: Изследване за Качество на живот, направено в рамките на работата по Визия 

за София 2018 – 2019 година 

 

 

Източник: Изследване за „Социалното въздействие на изкуствата върху града, в 

частност на свободната творческа сцена на София”, 2018 – 2019, Визия за София 

 

Сред силно забележимите тенденции са: 

• възможностите за културно участие, за активно включване в културния живот и 

изразяване чрез артистични дейности не са равномерно разпределени между 

различните социални групи в столицата, както и между различните райони на града. 
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Проучванията показват3, че живеещите в центъра на града имат по-широки 

възможности, но това разделение минава не само по линията център-периферия, но 

и сред различните социални групи в града. Тенденцията е визуализирана на 

приложената карта “Териториално разпределение на институциите за култура”. 

• Наличие на многообразна алтернативна сцена, която се случва със собствените 

усилия на гражданите, най-често извън културните институции и традиционните 

културни пространства. Често незабелязана4, свободната сцена на изкуствата на 

София е неразпознаваема или в застой според 75% от анкетираните. Свободната 

сцена реализира дейността със 17% от местни фондове и програми на София, като 

привлича подкрепа от частни лица и други фондове. В София професионалистите 

от свободната сцена работят пряко в своята област на изкуства по-малко от 

половината от времето си, която обаче формира съществена част от културния 

живот на столицата. Свободната творческа сцена е най-важна за развитието на 

творците и изкуствата - 42% от анкетираните.  

• София не присъства в международните индекси на иновативните и креативните 

градове5. Равнището на регистрирани патенти в София е незадоволително в 

сравнение с други съизмерими европейски градове. Проучване на социалното 

въздействие на изкуствата върху града очертава и преобладаващото мнение на 

младежите между 16 и 20 години в столицата, които „разбират културата като 

чист град със забележителности, а не като възможност за лично участие и 

собствена артистична изява“. В документа ясно се извежда рискът „човешкият 

капитал в София да не разгърне творческия си потенциал“.  

• Общи за КТИ6 предизвикателства, според анализите на националната и местната 

стратегии, са: преобладаващият брой микропредприятия; липсата на кредитно 

доверие, т.е. ограниченото финансиране и оскъдно държавно проектно субсидиране; 

висока степен на специализирано образование, но липса на бизнес подготовка; висок 

дял на нематериалните активи, където авторските права и интелектуалната 

собственост са базисен капитал; липсва изграден цялостен бизнес модел; липса на 

обща координация и партньорски мрежи, особено в областта на дистрибуцията, 

промотирането, износа. Тези характеристики, според стратегиите, определят 

сектора като рисков за инвестиции, трудно предвидим, с трудни за оценка активи. 

Тъй като в повечето случаи характеристиките на сектора са нематериални, могат 

и трябва да бъдат преодолени.  

• В стратегията “София - творческа столица”, се извеждат проблеми с така 

наречения в документа комплекс на „малката” култура и пасивността на 

 
3 Изследвания за Качество на живот в СО и Социалното въздействие на изкуствата върху града, направени в рамките на работата по 
създаване на Визия за София 2050 
4 Данни от изследване, проведено в рамките на работата за Споделена Визия - В сравнение с други европейски градове (като Берлин, 
Белград, Букурещ, Барселона, Билбао) - http://artsofia.bg/bg/pub/spodelena-vizija-dokumenti 

културните оператори, също и фактори като наследената дългогодишна изолация, 

геополитически негативи, липсата на подходяща инфраструктура и техническа 

обезпеченост, малък пазар и езикова бариера, липсата на подготвени мениджъри и 

предприемачи, ограничено финансиране.  

• София няма достатъчно разпознаваеми международни културни събития. Дори 

събитията, които предлагат конкурентно съдържание, не могат да се възползват 

от потенциала си поради ограничен маркетинг и комуникация извън страната. В 

тази посока на мислене навеждат и ниските бюджети на Българските културни 

институти в света. В отчетите на културния календар на СО това е най-ниското 

перо. (Референция: Секция ИКОНОМИКА в същия текст) 

• Според експертите в сферата на културния мениджмънт бюджетите на най-

големите и разпознаваеми международни културни събития на територията на 

София са в пъти по-ниски от тези на сравними по мащаб събития в съседни 

столици като Белград и Сараево. Липсата на устойчивост във финансирането им 

прави невъзможно те да планират и да се развиват стратегически. Тук се реферира 

най-вече към невъзможността организациите да разчитат на програми за 

няколкогодишно финансиране поради устройството на финансовите 

инструменти, който работят на годишна база. 

 

Следните няколко схеми7, макар и направени в изследване по съвсем друг повод и няколко 

години по-късно, илюстрират изведената в общинската стратегия тенденция, 

засягаща работата на артистите и културните оператори:  

 

5 https://www.innovation-cities.com/index-2019-global-city-rankings/18842/ 
6 Културно-творчески индустрии 
7 от изследването - Социалното въздействие на изкуствата върху града, 2018 – 2019 - https://vizia.sofia.bg/wp-
content/uploads/2019/02/Sotsialno-vuzdeistvie-na-izkustvata-vyrhu-grada.pdf 
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Източник: Изследване за „Социалното въздействие на изкуствата върху града, в 

частност на свободната творческа сцена на София”, 2018 – 2019 година 

 

На следващите две графики се виждат и разликите при организиране на събития в 

центъра и в периферията.   

 

 

Източник: Изследване за „Социалното въздействие на изкуствата върху града, в 

частност на свободната творческа сцена на София”, 2018 – 2019 година 
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Източник: Изследване за „Социалното въздействие на изкуствата върху града, в 

частност на свободната творческа сцена на София”, 2018 – 2019 година 

 

Макар и създадена през 2013 година, идентифицираните в стратегията “София - 

Творческа столица” предизвикателства и възможности са напълно актуални и днес, 

разглеждайки културната картина в града. Това съвсем не означава, че стратегията не е 

изпълнявана целенасочено, напротив. Просто натрупаните с годините проблеми и 

икономическите особености на сектора създават сложни обстоятелства около 

реализацията на всички описани мерки и стратегически цели. А за регистрирането на 

обективен напредък е нужно още време работа в същата посока, но с още по-големи 

темпове и категоричност. Също и преразглеждане на нормативната база, дефинираща 

работата на общинските културни институти, финансовите рамки - печалба и 

бюджетиране, включване на гражданите, артистите и културните оператори в 

създаването на политики, събирането на данни за култура (потребление, интереси, 

продукти на месечна, годишна и жанрова база) и унифициране на системата за събиране 

на данни за всички институции на културата (национални, регионални и общински, 

включително частни), силна децентрализация в културата и културното предлагане и 

други. Тези аспекти са систематично дефинирани и в черновата на националната 

стратегията за култура за 2019–2029 г. В разработването на пакета, засягащ 

културата и създаването на рамката за следващия програмен период, следва да се 

вземат под внимание идентифицираните предизвикателства и възможни решения, като 

някои, поради устройствения си характер, касаят ПИРО в конкретика. В настоящия 

анализ ще си позволим да ги илюстрираме следвайки структурата на общинската 

стратегия за култура, като допълваме и обогатяваме описаното там с данни от 

актуални изследвания и данни, подадени от СО за целите на плана, потвърждаващи вече 

направените заключения и очертаващи се тенденции.  

 

3. Културна инфраструктура 
В последните години софийската културна сцена расте и се развива от гледна точка на 

събития и културни организации. Успоредно с това трябва да се развива и материалната 

база, за да може да обезпечи подобаващо нарастващите нужди от съвременна 

материална база на по-бързо развиващите се културни организации и артисти. 

Качеството на общинската и държавна културна инфраструктура, макар и след 

поредиците от поддържащи ремонти, през последния програмен период е все още много 

ниско.  

 

Общинската културна инфраструктура включва четири театъра - Театър София, Малък 

градски театър зад канала, Столичен куклен театър и Театър Възраждане; една галерия с 

два филиала - Софийска градска художествена галерия с филиалите си - галерия “Васка 

Емануилова” и галерия “Дечко Узунов”; Столична библиотека с клоновете си и 4 общински 

културни института - Дом на културата Красно село, Дом на културата Надежда, Дом на 

културата Искър, Дом на културата Средец. Наред с това следва да се имат предвид и 

редица открити пространства за култура (около сто общо, с и без сцени), които се 

стопанисват от различни структури на общинската администрация - районни 

администрации, Дирекция “Зелена система” и др. Частично базата на общинската 

културна инфраструктура е обновена и ремонтирана, но все още обектите се нуждаят 

от модерно и атрактивно оборудване, с което да посрещат все по-нарастващите нужди 

от модерна културна инфраструктура. А някои от сградите на общинската културна 

инфраструктура имат и сериозни проблеми със сградния фонд, които силно затрудняват 
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работата им и възможностите да достигнат до по-широки публики. По отношение на 

откритите пространства за култура, освен няколко сцени в градския център (които 

вече са обновени и добре технически обезпечени), всички се нуждаят от обновяване, 

социализация и модерна инфраструктура, както такава за културни мероприятия, така и 

техническа, като тоалетна, вода, ток и др.  

Държавната културна инфраструктура покрива няколко различни направления - сценични 

изкуства, музейно дело и галерии с техните филиали (разнообразна тематика - 

исторически, етнографски, музика, литература, политика и др.), съвременно изкуство и 

танцово и музикално - опера, балет, филхармония. Централните филиали на държавните 

културни обекти са разположени предимно в централните градски части, с малки 

изключения (Военно-исторически музей, Музей Боянска църква и др.). Разпредени по 

територията на града, а и страната, са техните филиали и къщи-музеи, които 

осъществяват по-оперативен обмен с посетителите си, дори и от по-събитиен 

характер. Материалната база на държавната културна инфраструктура също е в 

противоречиво състояние. Някои от културните институти са успели да инициират 

обновяването на сградите и техниката, но за други, това е все още непосилна задача. 

Често филиалите и къщите-музеи са тези, които по-трудно успяват да поддържат 

своята материална база, макар и по-малка.   

 

3.1. Общинска културна инфраструктура - състояние на материална база  

(референция: Карта на състоянието на културната инфраструктура) 

 

1. ОКИ Средец  

Сградата на ОКИ Средец е предвидена за основен ремонт от СО (в изпълнение на ОПР 

2013-2020). Тъй като ремонтът не е реализиран в този период, то следва той да бъде 

включен в плана за следващия период. Сградата разполага с: 

• 4 учебни зали, като една с по-голям капацитет за 60 броя места за посетители и 3 

по-малки с 20-25 места;  

• 4 танцови зали с различен капацитет - 10 бр. места за посетители, 25, 30 и 45 най-

голямата; 

• Концертна зала с 250 места за посетители; 

• Фоайе към концертна зала, с капацитет 20 места за посетители. 

 

За периода 2010 – 2020 година в ОКИ Средец са извършени ремонтни дейности на обща 

стойност 169 062 лв. В тази сума влизат основни и аварийни ремонти на сградния фонд. 

Остава висящ въпросът с обновяване на оборудването и обща модернизация на 

танцовите и концертни помещения.  

2. ОКИ Надежда  

Общинският културен институт “Надежда” е културният център на район “Надежда”. 

Разполага с двуетажна сграда с пристройка, в които има:  

• Административна част; 

• 6 помещения, предназначени за репетиционни;  

• 2 балетни зали;  

• Галерия; 

• Концертна зала с прилежащи гримьорни - 158 седящи места, с допълнително 

поставени столове достига до 250  места при необходимост; 

• Камерна зала - 40 седящи места; 

• Конферентна зала; 

• Просторно фоайе за изложби - до 50 места. 

 

В годините основната сграда на ОКИ “Надежда” е претърпяла редица частични 

козметични, текущи, планирани и аварийни ремонти, осъществени с ресурса на 

института. Тя се нуждае от основен ремонт и реконструкция. Заложена е за основен 

ремонт в ОПР за периода 2013 – 2020 г., който е следвало да бъде финансиран по вторият 

етап на ОПРР,  но до момента процедура по ремонт не е започнала и проектът следва да 

бъде разгледан като възможен за следващата програма. Сградата разполага с проектна 

документация за основната част, без помещенията, които към момента все още се 

ползват от Уникредит Булбанк, но следва да бъдат освободени в най-скоро време. 

Пристройката е в тежко физическо състояние, като разрушаването й се ускорява и от 

силното земетресение през 2012 г.  

 

Необходимите ремонтни дейности са, както следва:  

• На освободените от Уникредит Булбанк помещения изграждане на вход за публика и 

Арт Кафе /Пристройката/; 

• Рампа и платформа за хора в неравностойно положение; 

• Смяна на дограмата на основната сграда и пристройка към нея; 

• По препоръка от Топлофикация София - изграждане на нова отоплителна система; 

• Конструктивно укрепване поради задълбочаващото се пропукване на стените; 

• Оформяне на фасадата и околното пространство с подходящ интериор и 

озеленяване; 

• Козирката при главния вход на института е рушаща се в следствие на няколкото 

бури. Нуждае се от нов проект и изграждането й, което да обезпечи 

осъществяване на събития на открито на площадката пред служебния вход; 

• Изграждане на служебен паркинг от източната страна за облекчаване товаро-

разтоварните дейности, както и за паркиране на бусове/ автобуси, превозващи 

участници в събитията. 
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През 2013 – 2020 са изпълнявани дейности, свързани с подобряване условията на труд, 

във връзка с новите програми и стратегии за развитие на културата, за привличане на 

повече и по-разнообразни публики: 

• Укрепване на фасадата, козирката, цялостен ремонт на покрива;  

• Частична подмяна на дограма, изолация;  

• Козметични ремонти в кабинетите на администрацията;  

• Подмяна на остаряла, амортизирана ВиК и ел. инсталации;  

• Изграждане на нова сцена, подмяна на амортизирани носещи конструкции, нов 

ролетен екран;  

• Ремонт с претапициране на столовете в концертната зала, смяна на изтърканата 

подова настилка;  

• По препоръки на СТМ и пожарна безопасност се подмени част от системата за 

пожароизвестяване;  

• Пригаждане на зала за народни танци за нуждите на ДЦИ;  

• Ремонт на балетната зала и на помещенията за групови репетиции;  

• Основен ремонт на санитарните помещения;  

• Основен ремонт и подмяна на дограмата на помещението, определено за нототека;  

• Изграждане на касов възел;  

• Изграждане на рампа към основен вход;  

• Изграждане на звукозаписно студио към концертната зала. 

 

Следва да се има предвид, че извършените ремонтни дейности са частични и не отменят 

необходимостта от основен ремонт на сградата, съобразен с изброениете в 

предходната точка нужди.  

 

3. ОКИ Искър  

Дом на културата “Искър” се помещава в масивна сграда на три етажа, един от които 

тавански, с централно топлоснабдяване. Разполага със следните помещения:  

• Концертна зала с 400 места, сцена и сценична механизация- 324 кв.м, 3220 куб.м; 

сцена с размери ширина - 15,2 м, дълбочина – 5 м, височина – 9,90 м, странични 

джобове – 48 кв.м и височина- 15,2 м, гримьорни – 2 бр. с площ 18 кв.м; 

• Камерна зала с до 80 места – 48 кв.м; 

• Фоайета с обща квадратура 520 кв.м; 

• Библиотека - 72 кв.м; 

• Нототека – 95 кв.м;  

• 3 репетиционни зали с обща площ 260 кв.м, до 70 посетители  общо; 

• 3 учебни зали с обща площ – 140 кв.м; 

• 6 административни помещения с обща площ  180 кв.м; 

• Детски център в сутерен – 440 кв.м; 

• Гардероби и др. помощни помещения с обща площ 400 кв.м; 

• Абонатна станция – 150 кв.м; 

• Противорадиационно укритие – 80,74 кв.м. 

 

Сградата има технически паспорт и конструктивно обследване от 2008 г. Според 

подадената информация, „от изграждането на сградата досега не са извършвани 

преустройства, повлияващи върху конструкцията на сградата“. Основни елементи:  

• Покривна конструкция – гредоред,  

• Повредени архитектурни елементи на корнизите на сградата - декоративни 

стрехи – опасни за преминаващите около сградата,  

• Наводнявани мазета поради високо ниво на подпочвени води,  

• Дограма – дървена от 1953 година,  

• Няма топлоизолация. 

 

През изтеклия програмен период 2013 – 2020 са извършени поетапно възстановяване на 

архитектурни елементи на козирките на сградата - декоративни стрехи, и е започнала 

поетапна подмяна на дървената дограма, както и ремонт на сутерена, но без 

хидроизолация. По-конкретно ремонтните дейности са, както следва:  

• Извършени със средства от СУСОПФ - Столична община:  

o Ремонт на помещение и подмяна на абонатна станция  

o Ремонт на сутерен с цел изграждане на детски център 

• Извършени със средства от бюджета на ОКИ Дом на Културата “Искър” и 

собствени приходи: 

o Подмяна на фасадни врати с ПВЦ дограма     

o Ремонт на камерна зала      

o Изграждане на билетна каса    

o Ремонт на помещение за нототека     

o Изграждане на озвучителна кабина в концертна зала      

o Ремонт на зала „Фолклор“     

o Изработка на емблема и надпис на сградата       

o Ремонт на концертна зала 

o Ремонт на покрив – частично, подмяна на орнаменти и ламарина, грунд и боя 

за ламарина по целия покрив    

o Ремонт на зала „Балет“ и санитарни помещения в залата  

o Полагане битумно покритие - южен скат на покрив     
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o Изграждане на нова танцова зала, подмяна дограма, поставяне на стена - 

огледала, станки     

o Ремонт на 2 адм. помещения, вкл. подмяна дограма     

o Ремонт на сутерен с цел изграждане Детски център    

o Частична подмяна на дървена с  ПВЦ дограма      

o Ремонт на зала „Шарен свят“ и подмяна на дограма    

o Ремонт на гримьорни, пространство зад сцена, подмяна на врати с ПВЦ, 

изграждане кабина за пултове 

o Реконструкция и подмяна на орнаменти по покрив - частично. 

 

По оценка на екипа на ОКИ Искър, в следствие на извършените в годините ремонти, 

състоянието на сградата е сравнително добро. Въпреки това обаче остават големите 

ремонти, за които ОКИ Искър не би могъл да отдели средства. Това е, както следва:  

• Подпокривното пространство на концертната зала - то е изпълнено с големи (над 

метър) панели от слама, закрепени със свързващо вещество. Панелите са в тежко 

състояние и постепенно падат. Пространството е ниско и трудно за работа, а 

панелите падат върху изградена стоманена рамка, която държи гипсовите 

орнаменти над столовете за публиката. Необходимо е експертно да се прецени с 

какъв материал да се изпълни ремонта, за да отговаря на противопожарните 

изисквания; 

• Изграждане на рампа за инвалиди; 

• Изграждане на пожаро-известителна система, с каквато сградата не разполага; 

• Довършване на подмяната на дограма (от 1953 г.) в участъците, които екипът не е 

успял да покрие със собствени средства; 

• Основен ремонт и осъвременяване на библиотеката; 

• Изграждане на нова репетиционна зала. 

 

4. ОКИ Красно село 

Сградата на ОКИ Красно село е масивна, триетажна сграда с внушителна архитектура, 

което още повече усилва въздействието от местоположението в заобикалящата я 

зеленина на парк Хиподрума. Сградата има 5 входа с 5 лесно достъпни зали, като 3 от тях 

са свързани. 4 от залите са с по 100 места за посетители и една по-малка, с 50. Сградата 

е достъпна за хора с увреждания благодарение на добре изградената инфраструктура на 

входовете й. Според екипа на ОКИ Красно село, материалната база е съвременна и в много 

добро състояние. Има изградени противопожарни системи и правилници, които се 

актуализират периодично. Частично има СОТ и застраховка, покриваща щети от пожар, 

природни бедствия, аварии, урагани, градушка, проливен дъжд, земетресение и др. 

Ръководството цели да поддържа сградата в синхрон със съвременните и непрекъснато 

нарастващи изисквания за организация на културни събития. Помещенията са 

оборудвани с подвижни мебели и технически средства, от които повечето се нуждаят 

от подмяна. 

 

През 2020 година в административната част се изгражда помещение за нототека, в 

което се съхраняват всички нотни партитури на музикалните състави. През 2019 

година са подменени всички компютри в административната част. Направени са 

инвестиции в информационно-комуникационните технологии - изграден оптичен кабел за 

интернет, Wi-Fi покритие в цялата сграда, периодично обновяван сайт на института, 

както и месечна видео анотация в централното фоайе на сградата. Екипът на ОКИ 

Красно село поддържа партньорство с туристическо-информационния център на СО, 

като с това подпомага достигането на информацията за културната дейност на ОКИ 

Красно село до по-широки публики, включително и туристи.  

 

В периода октомври 2015 - декември 2017 е извършен основен ремонт с целеви средства 

на СО. Ремонтните дейности покриват:  

• Външна облицовка на цялата сграда  

• Нова дограма 

• Изграждане на бетон-шайби и изкопани липсващи шахти 

• Пребоядисване на всички помещения 

 

В годините преди 2015: 

• Ремонт на покрива 

• Електрическа инсталация  

• Паркет в залите 

• Подмяна на надписа над централния вход 

• Други дребни поддържащи сградата ремонти. 

 

5. Театър София 

Театър София разполага с две постоянни вътрешни сцени (Голяма и камерна), две 

открити временни летни сцени (Открита сцена АРЕНА, Сцена на стълбите пред 

театъра), голямо и малко фоайета.  Броят места за зрители е, както следва:  

• Голяма сцена - 314 

• Камерна сцена - 60 

• Открита сцена АРЕНА - 90 

• Сцена пред стълбите на театъра - 300. 

Състоянието на материалната база от конструктивна гледна точка е добро, но 

инсталациите на сградата се нуждаят от основен ремонт. Електроинсталацията е в 
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много лошо състояние, както и ВиК мрежата. Климатичната инсталация не работи 

пълноценно, регистрират се големи загуби, което затруднява работата на театъра. 

Сценичното оборудване и механизацията са морално остарели и силно затрудняват 

работата. Особено е трудно, когато се цели да се привлекат външни екипи. Остарялата 

материална и техническа база затрудняват творческото производство и 

реализирането на дълготрайни партньорства. През годините са правени частични 

ремонти, които са по-скоро реактивни и не подчинени на ясна концепция за обновяване на 

базата и модернизация на техниката. Ремонтите се състоят в следното:  

• 2014 - Ремонт на покрив, ремонти на бойлера и електро таблата, изграждане на 

видео наблюдение; 

• 2015 - Авариен ремонт на ниско напрежение, аварирал електродвигател, ремонт на 

покривно покритие, авариен ремонт на ВиК мрежата; 

• 2016 - Авариен ремонт на покрив, ремонт на фоайе; 

• 2017 - Ремонт на абонатна станция парно, ремонт на смесителен пулт и 

микрофони, ремонт на служебен автомобил; 

• 2018 - Ремонт на отоплителна инсталация, ремонт на служебен автомобил, ремонт 

на ВиК мрежа, ремонт на товарен асансьор;  

• 2019 - Ремонт на вентилационна система и ремонт на парогенератор; 

• 2020 - ремонт на ВиК мрежа, ремонт на покрив, ремонт на захранващ кабел 

трафопост.  

 

Препоръката е да се разработи концепция за поетапно обновяване на цялата база, заедно 

с техниката, така че да се постигне съвременен и модерен вид, с който театърът да се 

маркетира по-успешно и да подпомага с гордост културното развитие на СО.  

 

6. МГТ Зад канала 

Екипът на Малък градски театър Зад канала определя състоянието на материалната си 

база като задоволително. Изпълнените ремонтни дейности със средства отпуснати от 

СОС за изминалия програмен период (в рамките на изпълнение на ОПР 2013-2020) са:  

• 2014 - Основен ремонт на административната сграда на ул. “А. Константинов” 40; 

• 2016 - Подмяна на вентилационната и климатичната инсталация на театъра; 

• 2017 - Подмяна на пожаро-известителната централа; доставка на дюшеме; ремонт 

на сцена и сценично оборудване; доставка на озвучителна система и оборудване на 

тон-операторска кабина; доставка, окабеляване и монтаж на художествено 

осветление; доставка на пулт за управление на осветление; 

• 2018 - Подмяна на отоплителна инсталация в административната сграда. 

Като цяло състоянието на сградата на МГТ Зад канала изглежда добро. За следващия 

период следва да се предвидят разходи за поддръжка.  

 

7. Столичен куклен театър  

Столичен куклен театър разполага с две сгради, намиращи се на различни места в града - 

салон на ул. “Ген Гурко” 14, където е основната сграда, администрация и главна сцена и 

салон на бул. “Янко Сакъзов” 17-19, където има зала и художествено-производствени 

ателиета.  

 

Двете сгради са в диаметрално противоположно материално и техническо състояние.  

 

Сградата на бул. “Янко Сакъзов” е в много добро материално състояние, след основен 

ремонт, който я привежда към основните изисквания за културен обект в сферата на 

сценичните изкуства. Въведена е в експлоатация на 05.02.2020, в изпълнение на ОПР 

2013-2020. Към момента залата разполага със 128 седящи места и 6 места за хора със 

специални потребности, разположени на 12 реда.  

 

Ремонтните дейности покриват както следва: електросистемата на театъра; ВиК, 

ОВИ; проектирана и изградена пожаро-известителна инсталация; ремонтирани и 

проборудвани сцена и зрителна зала; подменени зрителски столове, стени, обшивки и 

подови настилки; изградени нови помещения - гримьорни, тоалетни за инвалиди, подобрен 

достъп за хора със специални потребности. 

 

Онова, което НЕ се включва в ремонта и все още е предмет на очакване е ремонт на 

производствени ателиета за декори, дърводелско ателие, железарско ателие и шивашко-

бутафорно ателие; подмяна на осветителни тела (прожектори). От особена важност е 

ремонтът на производствените ателиета, тъй като те предпоставят добрата 

работа и здравословна среда (осветеност, запрашеност) на служителите и високото 

качество на театралния продукт. 

 

Сградата на СКТ, намираща се на ул. “Ген. Гурко” е в много тежко материално състояние. 

Последният ремонт, който е извършен там, е от 2006 година и засяга фоайета, 

тоалетни за публика и служители и гримьорни. По данни от екипа на СТК става ясно, че за 

последните 7 години са извършвани само аварийни частични ремонти на силно 

амортизираните ВиК и електропреносна мрежи. Ремонт и частично преустройство на 

сградата са били предвидени в предходния програмен период  с проект BG161O001/5-

02/2012-002 „Създаване на проектна готовност за кандидатстване на СО по ОПРР за 

периода 2013-2020”, финансиран по ОПРР 2007–2013. Тази инициатива не е осъществена 

до днес. Сега сградата на кукленият театър е в още по-тежко състояние, като 
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необходимостта от цялостен ремонт, обновяване и осъвременяване е огромна. Следва да 

се предвиди цялостен основен ремонт и особено на зрителната зала, който да включва:  

• Подова настилка, която да бъде изградена амфитеатрално за по-добра видимост на 

зрителите, както и да бъдат подсигурени няколко места за хора със специални 

нужди; 

• Подмяна на столове за зрители - почти 40-годишните столове следва да бъдат 

подменени с нови и модерни, които да отговарят на съвременните изисквания за 

удобство, дизайн и поддръжка; 

• Акустична ламперия - старата изключително амортизирана и опасна ламперия 

следва да бъде подменена с огнеупорна нова акустична ламперия, която да отговаря 

на всички съвременни изисквания; 

• ОВК - въздухо-водната система на театъра не е в изправност още от 80-те 

години на миналия век, запрашаването и задушаването на залата стават все по-

опасни, особено в епидемиологично време. Опасно е както за служителите в 

театъра, така и за посетителите му. Към тази система е от особена важност да 

се изгради и противопожарна система, която към момента липсва, както и система 

за отвеждане на димни продукти в случай на пожар; 

• Електроинсталация - сградата, както и сцената, се нуждаят от пълна подмяна на 

електроинсталацията. Съществуващата инсталация е морално остаряла и опасна 

за експлоатация. Има сериозни затруднения, когато се налага включване на 

съвременни интелигентни устройства за представленията; 

• ВиК - нужен е основен ремонт на цялата система, тъй като често се случва пробив 

на тръби, зазидани в стените, което води до чести течове и разрушаване на стени 

и мазилки. Нужна е инсталация на модерни автоматични помпи, които да изпомпват 

водата при проливни дъждове, тъй като зрителната зала, а и други сервизни 

помещения, се намират под нивото на градската канализация.  

 

От особено значение е ремонтните дейности в театъра да бъдат планирани и 

извършени в цялост, тъй като състоянието на цялата база е много лошо и частичен 

ремонт или само системен ще създаде още по-големи предизвикателства пред 

връщането на живота в сградата.   

 

 

8. Столична библиотека  

Според данни на екипа на Столична библиотека материалното състояние на сградата е 

добро. Но библиотеката се нуждае от осъвременяване като цяло, така че да може да 

покрие изискванията и нуждите на новото информационно поколение. В рамките на 

последния програмен период сградата на библиотеката е претърпяла няколко аварийни 

ремонта на покрив и фасади. Следва да се вземе предвид факта, че сградата помещава 

повече функции, от колкото реално може да поеме.  

 

9. Театър Възраждане  

Театър Възраждане не разполага със собствена сграда. Той се помещава в сградата на 

Столична библиотека, на пл. “Славейков” 4, което създава големи затруднения в 

работата на театъра. Осезаема е липсата на достатъчно помещения както за 

административна дейност, така и за творческа. Столична библиотека и Театър 

Възраждане ползват една и съща зала за представления, която е особено малка, и 

разполагането на декори, сцена и места за публиката е предизвикателство при всяко 

представление.  В зависимост от мащаба на декорите и сцената местата за публика 

варират между 50 и 100, като за повечето представления седящите места в залата са за 

около 80 човека. Друго значително препятствие е мястото за съхранение на декори. 

Според данни от екипа на театъра, липсата на помещения в библиотеката ги поставят 

в ситуация, в която им се налага да държат декорите си по коридорите на сградата, 

което освен, че е неудобно и застрашаващо целостта на самите декори, е и проблем от 

противопожарна гледна точка. Това важи и за съхранение на архива на театъра. 

Изискванията на държавния архив не могат да бъдат спазени поради липса на помещения 

за съхранение.  

 

В случая с театър Възраждане дори не можем да говорим за ремонтна дейност, той се 

нуждае от самостоятелна сграда, за да упражнява дейността си по съвременен и 

приобщаващ публиките и артистите начин.  

 

Изпълнените в рамките на последния програмен период ремонтни дейности са, както 

следва:  

• 2015 - Основен ремонт на климатичната инсталация; 

• 2016 - Основен ремонт на климатичната инсталация; 

• 2017 - Доставка и монтаж на театрални столове; доставка и монтаж на 

шумоизолиращи врати; полагане на подова замазка и смола; подмяна на дървен под на 

сцената; доставка и монтаж на ПВЦ дограма и алуминиева конструкция с подвижна 

стълба. 

 

 

10. Софийска градска художествена галерия  

Галерията разполага с основна сграда и два филиала - галерия “Васка Емануилова” и галерия 

“Дечко Узунов”. Материалната база е в добро състояние. В последния програмен период са 

извършени следните ремонтни дейности:  
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• 2014 - Климатизация на залите на СГХГ; 

• 2015 - Довършване на проекта с климатизацията; 

• 2017 - Климатизация на филиал галерия “В. Емануилова”; Климатизация и 

реставрация на ателие в СГХГ; 

• 2018 - ремонт на тоалетни и книжарница СГХГ; Ремонт на покрив на филиал - 

галерия “Дечко Узунов”. 

 

От описаното по-горе ясно се вижда, че като цяло общинската културна 

инфраструктура се нуждае от целенасочена и систематична подкрепа за подновяване и 

осъвременяване на материалната база, не само на сградния фонд, но и на обзавеждането и 

техническото оборудване.  Целите за извеждане на културата на София на европейско 

ниво пряко се свързват с наличието на нова, модерна и мултифункционална база, която да 

може да улесни и повиши качеството на работата на екипите на културните 

институти и да увенчае с успех усилията, които те полагат за популяризиране и 

създаване на нови културни събития и дълготрайни партньорства с разнообразни 

местни и европейски организации. 

 

От друга страна, за създаването на култура и културни продукти, насочени към всички и 

в близост до всички социални и икономически групи, е редно да се мисли и за по-широко 

покритие на територията с обекти на културата. Развитието на културни центрове и 

в периферията на града е важна посока в контекста на културните политики. За тези 

цели следва да се обследват възможностите за оползотворяване на индустриалното 

наследство и за обвързване с вече добре разпределената база на софийските читалища. 

Експертните заключения в редица изследвания сочат, че недостатъчно добре се 

използват индустриалните сгради - наследени от миналото пространства, които 

могат да бъдат превърнати в интерактивни пространства за култура. Подобно усилие 

би удовлетворило недостига от алтернативни пространства за култура и за изява на 

млади творци за техните дебюти. Общинските културни институти и читалищата 

покриват една относително стандартна форма на култура и културно предлагане, но за 

целите на развитието на културата в София са нужни и още усилия в посока внедряване 

на съвременното изкуство в обичайните културни практики, търсения и продукти. 

 

Според експертните оценки, изведен на преден план в общинската и национална 

стратегии за култура е и още един проблем, засягащ материалната база и 

пространствата за култура на общината. Това е заключението, че капацитетът на 

обществените пространства за предлагане на културни продукти и услуги не се 

използва пълноценно. И това в голяма степен важи и за читалищата и техните бази. 

 

Материалната база на читалищата е също в тежко състояние, особено по отношение на 

оборудването и съвременните стандарти, определящи културните места като 

атрактивни. Изключение правят няколко читалища, които по разнообразни начини са 

успели да се преборят за средства за обновяване на сградния си фонд, но това далеч не 

важи за оборудването и мебелировката им. В София има активно действащи повече от 

170 читалища. Те са най-добре разпределените по територията на общината културни 

обекти, които предлагат и богат набор от занимания, както културни, така и 

образователни. (Референция към Карта концентрация на читалищата по ГЕ и Карта 

дейности на читалищата в СО) 79 от софийските читалища осигуряват достъп до 

компютър и интернет за ползване от потребители и 139 читалища са с функционираща 

библиотека. Те са с най-добро териториално покритие и работят с много богат набор 

от деца и възрастни от различни социални и икономически групи, което ги прави силни 

съюзници в привличането, култивирането и възпитаването на нови публики. 

Читалищата са и тези, които до голяма степен покриват сферата на любителските 

изкуства, дават платформа за участие и допринасят към културния живот на цялата 

община. Но това не би било възможно без целенасочена подкрепа за обновяване и 

осъвременяване на материалната база и оборудване, особено на по-активните от тях. 

 

3.2. Държавна културна инфраструктура - състояние на материалната 

база 

Представената по-долу информация не покрива всички държавни културни институти. 

Тя разглежда само тези, които подадоха данни за състоянието на материалната си база, 

като информацията покрива само сферата на сценичните изкуства.   

 

11. Софийска опера и балет  

Ремонтите извършени в рамките на предходния програмен период са, както следва:  

• Ремонт на дренчерна инсталация 

• Ремонт на ПИИ 

• Ремонт ППО 

• Ремонт на склад No5, местност Къро 

• Ремонт на водопровод, местност Къро 

• Ремонт на водопровод в сграда “Опера” 

• Ремонт главно захранване 

• Ремонт хорова зала вкл. настилка 

• Аварийни ремонти на покриви - Опера и складова база 

• Ремонт противопожарни кранове 

• Ремонт фасада сграда “Опера” - частичен 

• Ремонт канцеларии - колцентър, архив, библиотека, стая охрана и др. 
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• Ремонт фоайета и стълбища, водосточни тръби и др. 

Съответно тези, които остават да бъдат извършени в близко бъдеще са, както следва:  

• Покрив на сградата и склад декори - основен преглед и ремонт 

• Водопроводна инсталация - съществуват участъци, които не са подновени при 

ремонта на сградата от 2017 г.(подменени са само в северната част на сградата) 

• Сцена - никога не е извършван ремонт на пода на сцената, освен частично 

покриване на част от него с плоскости преди повече от 12 години 

• Горна и долна сценична механизация - за пълна подмяна 

• Електрическа инсталация - съществуващата ел. инсталация в зоната на сцената 

не е подменяна 

• Възстановяване на товарния асансьор след спиране на течовете в тунела и склад 

декори 

• Възстановяване на източната фасадата на сградата на Операта, както и пълен 

ремонт на долната част на стрехите. Към момента съществува опасност от 

откъсване на орнаменти и плочи от фасадата, които могат да наранят пешеходци 

• Пълна подмяна на трафопоста на сградата. Преди 7 години е пусната процедура по 

ЗОП. По време на нейното действие бива спряна от МК поради предложение за 

прехвърляне на трафопоста към ЧЕЗ. До този момент тази процедура не е 

извършена. Има изготвен проект от страна на операта, който чака своята 

реализация. Приблизителната му стойност е 500 000 лв. 

• Малка сцена: основен проблем - липса на вентилация. Необходимо е изграждане на 

отделна вентилационна система за обслужване на залата и сцената 

• Ограда на складова база в местността "Къро", община “Младост” - Поради 

започване на строителни дейности от община "Младост" за реализация на новия 

кадастрален план се налага спешно изграждане на нова по реалната граница на 

имота. Дължината на оградата е около 70 л. м. 

• Ремонт на покриви на складова база в местността "Къро", община “Младост” - 

необходимо е поставяне на хидроизолация на част от сградите 

• Ел. инсталация на складова база в местността "Къро", община “Младост” - 

подновяване на част от ел. инсталациите на сградите 

• Водопровод на складова база в местността "Къро", община “Младост” - изграждане 

на самостоятелен водопровод за свързване със Софийска вода 

• Сигнално-охранителна и противопожарна система на складова база в местността 

"Къро", община “Младост” - изграждане на цялостна система за обезопасяване на 

складовите помещения 

• Необходимост от изграждане на вентилационна и прахоуловителна системи на 

всички производствени ателиета. 

 

12. Софийска филхармония  

Извършените частични ремонти в сградата са, както следва:  

• Изграждане на нова климатична инсталация през 2011 г. 

• Сцената на голяма зала - укрепване, циклене, лакиране 

• Паркетната настилка в Камерна зала 

• Основен ремонт на органа и на всички музикални инструменти, собственост на 

Софийска филхармония 

• Ремонтни дейности на климатична инсталация и ВиК инсталация 

 

Въпреки тези ремонтни намеси, сградата е в тежко материално състояние. Ремонтът 

от 2011 година не засяга инсталациите на сградата. Съседството с “Гранд Хотел 

България” и започналият ремонт там допълнително отежняват състоянието на 

материалната база.  Двете сгради са свързани с много общи гранични стени и проходи. 

След действия като разрушаване на стени и покривни конструкции се откриват 

пространства, които се пълнят с вода. Това е проблем, който следва да се разреши. 

Ремонтите, които следва да се предвидят са, както следва:  

• електропреносна, топлопроводна и ВиК мрежи 

• ремонт на покрива за отстраняване на течове. 

 

13. Народен театър “Иван Вазов” 

Народният театър е един от малкото културни институти с добра материална база. 

Извършените там ремонти за последните години са:  

• Реставрация на фасадата 

• Ремонт ПСИ 

• Ремонт видеонаблюдение 

• Ремонт ложи 

• Ремонт санитарни помещения 

• Ремонт хидравлична сценична механизация 

• Ремонт вентилация и ел. инсталация 

 

14. Сатиричен театър “Алеко Константинов” 

Другият театър, който се радва да добра материална база, е Сатиричния театър. През 

изминалия програмен период базата е била обновена в следните действия:  

• Подновяване на осветление билетна каса 

• Претапициране портал голяма сцена 

• Подмяна дъно на голяма сцена 

• Изработка и монтаж оградни пана пред театъра 

• Асфалтиране участък от улицата пред театъра 
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• Индустриален под за склад “Декори” 

• Изработка и монтаж декоративна облицовка на театъра 

• Смяна 5 бр. врати за публика 

• Рекламен надпис "Сатиричен театър" на козирката 

• Ремонт на зала за презентации (репетиции) 

• Боядисване на голяма сцена 

• Обновяване на кафе-бар в долно фоайе 

• Реконструкция на зрителна зала на Голяма сцена 

• ОВК - голяма сцена и зала 

• Смяна врати в административната част - етаж 2 и 3 

• Ремонтни дейности (боядисване) в административната част - етаж 2 и 3 

 

15. Театър Българска Армия  

Това е един от театрите, който не е реновиран през последните години изобщо. Нито 

материалната база, нито оборудването. За да може театърът да отговаря на всички 

изисквания, следва да се предвиди основен ремонт, към който да се добавят и всички 

инсталации.  

 

16. Театър 199 “Валентин Стойчев”  

Основен ремонт на театъра е правен през 2006 година, от тогава са правени само леки 

козметични ремонти за поддръжка на базата. Сградата е в много добро състояние. 

Извършва се ежегодно обновяване и надграждане на съществуващата осветителна и 

озвучителна техника.  

 

17. Театрална работилница “Сфумато” 

Театърът е със задоволително състояние на материалната база. През 2017 година е 

направен ремонт на покрива.  

 

18. Младежки театър “Николай Бинев”  

През изминалия програмен период голяма част от проблемите на сградата са били 

решени.  

• Ремонт покрив зрителна зала 

• Ремонт централно фоайе за публика и билетна каса 

• Ремонт на коридори (таван и стени) за зрителна зала партер 

• Подмяна и ремонт на компрометирани пожарни кранове 

• Ремонт на 6 стаи от административна сграда 

• Реставрация и ремонт на архитектурен и сценичен портал на сцена 

• Укрепване и ремонт на колони от подземен склад декори 

• Подмяна на настилка и поставяне на водоизолационен слой във вътрешен двор до 

железарска работилница и склад за метал 

• Проектиране и изграждане на хидравличен подемник за пренос на декори между ниво 

сцена и ниво подземен склад за декори 

• Премахване на стара настилка и поставяне на нов балетен под в балетна зала 

"Арабеск". 

Но все пак остават няколко важни за доброто функциониране на театъра ремонта, а 

именно:  

• Спешна необходимост от изграждане на отводнителен пояс около сградата на 

театъра, за да се преустановят наводненията в партера 

• Възстановяване на съществуващото ВиК захранване от бул. "Васил Левски" 

• Необходимост от цялостен ремонт на покрив на административна сграда и 

железарска работилница 

• Подмяна на дограма и топлоизолация на северната и източна фасада на сградата 

 

4. Публики и достъп до култура 
Този елемент от културното потребление и политика има няколко аспекта. От една 

страна това е физическият достъп до мястото за култура и културната институция 

и/или продукт. От друга, това е човешката потребност и духовни търсения и 

разпознаване на важността от присъствието на културата в живота му. И двата 

аспекта за свързани един с друг. И двата аспекта се нуждаят от особено внимание, 

което до голяма степен следва да бъде добре интегрирано и обвързано и с редица други 

сектори на планирането, като транспорт, административно управление, образование, 

включително гражданско и др. 

 

Елементът се влияе и от още две зависимости. Това са изборът на място на артиста да 

създава културен продукт и качеството на самия културния продукт и неговата 

адаптивност по отношение на нуждите и възможностите за разбиране на този продукт 

на различните публики. 

 

Изследванията и данните за посещаемост на културните събития на общинските 

културни институти и читалищата показват, че в София през последните години се 

наблюдава нарастване на броя на публиките. Само за сведение, посещаемостта на 

Столична библиотека е нараснала почти двойно само за 4 години, от 2015 г. с 298 746 

посетителя, до 530 216, регистрирани за 2019 година. И още повече за Театър Сириус на 

ОКИ Красно село, където за 2015 г. има 423 продадени билета, а за 2019 – 1676 продадени 
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билета. В следващите таблици може да се види и статистика за други общински 

културни институти.  

 

 

 

 

 

 

 

Тази положителна тенденция би била още по-успешна, ако политиките в тази посока са 

по-цялостни и правят връзка с повече жанрове. Тук ясно се откроява положителната 

роля на фестивалите, в случая с библиотеките това са литературните фестивали, 

както и възможностите за онлайн реклама и разширяване на партньорската мрежа на 

институтите и др. Въпреки това, обаче, достъпът до културни събития все още е 

ограничен, особено за хората живеещи в по-периферни райони. Повечето от проявите се 

случват в центъра на града, което затруднява достъпа на живеещите в кварталите и 

крайградските зони на София. (Референция: Карта на концентрацията на обекти на 

културата по ГЕ) Достигането на Софийската опера или филхармония от някое от 

северните села в Столична община може да се превърне в истинско предизвикателство 

за ентусиаста, дръзнал да потърси досег с по-високата култура на столичната 

културна сцена. Все още липсват достатъчно активни, взаимообвързани и 

последователни политики, които да привличат нови публики, включително и чрез 

образователни програми и използване на нови технологии. Потенциал за това имат 

софийските читалища, но е необходима дългосрочна и целенасочена работа в посока 

осъвременяване на културния и образователен продукт и база, за да се преодолее 

огромната пропаст между услугите, които те предлагат и потребностите и 

очакванията на съвременните младежи и хора изобщо. И все пак, ако общинските 

културни институти (домове на културата, театри, галерии и библиотека), както и 

държавните такива за разположени предимно в централните части на града, с малки 

изключения (ОКИ Искър и Надежда), то читалищата са тези, които имат много добро и 

широко покритие на територията на цялата община. И които поддържат както 

културна, така и образователна програма. (Референция: Карти на активностите на 

читалищата) Много от тях имат активна социална дейност, бивайки място за срещи, 

квартални групови занимания, танци - народни или други, организатори на срещи, 

тържества, събори и други, и всичко това насочено към всички социални и възрастови 

групи. Те са и сред основните радетели и пазители на нематериалното културно 

наследство на града ни и основни негови разпространители през празниците и 

ритуалите, които организират. И нещо повече - те са разпознати от ЮНЕСКО в 

Регистър на добрите практики за опазване на нематериалното културно наследство от 

2017  г. като  "Народното читалище - практически опит в опазването и съхраняването 

на нематериалното културно наследство". Референция: карта на териториалното 

покритие с читалища по ГЕ и концентрация на културни обекти по ГЕ. 

 

От картите ясно се вижда, че концентрацията на културни обекти е в югоизточната 

част на центъра на града. Частните културни пространства и галериите могат да се 

похвалят с малко по-широк териториален обхват (Референция: Карта на неформалните 
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пространства за култура и галериите), но дори те са силно концентрирани в 

югоизточните и централни части на града. Обществата на артистите и културните 

оператори, както и публиките на съвременното изкуство са все още относително 

затворени и по-трудно стигат до по-широка публика. От разговорите с артистите в 

областта става ясно, че те усещат липса на припознаване на общността им, което 

допълнително затруднява работата им. Разширяването на публиките им следва да има 

двустранен характер - от една страна културният продукт да бъде разнообразен и 

съобразен с различните нужди и потребности на публиката, но и да има образователен 

характер, за да може тази публика да разбере и оцени предложеното и да повиши нивото 

си на културно потребление. Само и единствено емоционалната връзка, която е пряко 

следствие на разбирането на изкуството, ще може да направи публиката любопитна и 

“жадна” за него. Този вид разширяване на публиките за съвременно изкуство във 

всичките му форми следва да бъде разпозната и широко прилагана политика на 

национално, общинско ниво и на ниво организация. До голяма степен това бива засегнато 

в националната и общинска стратегии. 

 

Киното, в лицето на киноцентровете и кинокомплексите, е онова изкуство, което успява 

да покрие по-голям периметър извън центъра на града. Но артистичните филми по-

често остават в кинотеатрите и малките кино зали, а популярното кино се намества в 

кинокомплексите, с малки изключения. От тази гледна точка киното е по-достъпната 

култура, поне от гледна точка на местоположение и обхват и начин на представяне на 

темите. 

 

Фестивалите заемат сериозен дял от съвременния културен живот на града и този дял 

расте постоянно. Те са една добра алтернатива за развитие на културата във всички 

части на града. Неформалната структура и възможността да се адаптират лесно към 

разнообразни пространства, отворени и затворени, ги прави особено атрактивен 

инструмент, като и създава много добра платформа за обживяване на пространства, 

развитие на специфична култура, пространство и платформа за млади артисти и 

възможност за привличане на нови публики. Фестивалът се явява като една успешна 

форма за културно предлагане в по-масов формат и бързо и лесно набира популярност. 

Културните политики на СО създават добра предпоставка за развитие на подобни 

събития и данните от последните години показват силен ръст и разпознаваемост на 

похвата сред жителите на града. 

 

Силен потенциал за разширяване на публиките представляват и свободните артисти, 

които могат да “занесат” културата до всяка част на града. Но за да може една такава 

система да работи добре, са нужни дългосрочно партньорство и интегрирана политика 

на отваряне на общинските пространства в кварталите за артисти, облекчаване на 

условията им за работа, оборудване на тези пространства със адекватна на времето 

техническа база и обезпечаване на транспортната достъпност до местата. Всичко 

това следва да работи в едни добре “смазани” партньорски взаимоотношения между 

културните институции на национално и общинско ниво, между читалищата и 

културните оператори и артисти. Следва да се изградят механизми, с които да се 

повиши интереса и нуждата на хората от културни продукти и постепенно да се 

разширява полето им на интерес, за да се култивира публиката. 

 

Въпреки обнадеждаващите данни, цитирани в началото на главата, данните за 

необходимостта на хората от културно потребление са все още незадоволителни. На 

графиката по-надолу се виждат резултати от анкетно проучване, направено в рамките 

на Визия за София 2050 (2018 – 2019 г.), от изследване за социалното въздействие на 

изкуствата върху града. Приблизително само 3% от анкетираните са посетили 

концерт, театър, танцово представление или изложба за последния месец. Между 17–20 

% са направили това веднъж преди повече от година. 

 



   
 

I. 7.4_Култура и културна инфраструктура, ПРИЛОЖЕНИЕ   |   20 
 

 

 

Културата8 не може да съществува самостоятелно и извън цялостната житейска 

система. За да може човек да има пространство в ума и деня си за култура, то следва тя 

вече да е станала част от живота му (което пряко се свързва с образованието), както и 

основните и базови потребности на съществуването му да са разрешени (пряко 

свързано с участието в икономическия живот на града и реализацията на човека).  

 
8 Пирамида на Маслоу – човешките потребности в йерархичен порядък. 

На следващата графика се виждат посочените от хората причини, които ги спират да 

посещават културни събития. Видимо е, че нашето общество, според Маслоу, все още се 

намира на стъпката на "физиологичните нужди и сигурността”, което прави работата в 

сферата на културата много трудна и отговорна. Тези данни могат да се повлияят само 

чрез интегрирана политика, специфична за всяка социална, икономическа и етническа 

група и включваща икономически, градоустройствени, образователни и чисто културни 

политики. 
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5. Дебати за култура  
Тенденцията с липсващите пространства за култура и дебат, а също липсата на самите 

дебати по важни въпроси за развитието на културата, съвсем се задълбочава, особено 

след поредицата от затваряне на няколко ключови пространства, като Червената къща. 

Самите експерти в областта на културата споделят, че в София липсва достатъчно 

добре развита културна критична публичност, която да формира мнения и търси по-

добрите решения на актуалните проблеми и дилеми. Със закриването на подобни 

пространства и последващата ограничена изява и платформи за дебат, дори и малкото 

активни в полето хора започват да се преориентират и да търсят своето поприще 

другаде.  

 

Развитието на алтернативни пространства като ДНК и липсващата вече Червена къща 

е много важно за устойчивия растеж и развитие на целия сектор. Още по-важно е те да 

бъдат разпределени на по-голяма територия с по-широк обхват, вместо концентрирани 

в централните градски части с малък териториален периметър. Към момента все още 

има действаща мрежа от алтернативни частни пространства, които представляват 

тази ниша в сектора, като например галерия swimming pool, Ателие Пластилин, галерия 

Структура, културните институти на Германия, Франция, Чехия и др., но те се нуждаят 

от по-засилена политика в съответната посока, за да могат да покрият нуждата от 

подобни пространства, а и за да могат адекватно да развиват дебатите в културата. 

Развитието на пространства за дебат, а и самите дебати в културата, следва да бъдат 

фокус в следващия период. Нещо повече, това следва да бъде и приоритет на общинските 

и държавни пространства за култура, не само на частните. Партньорствата с други 

алтернативни пространства като фабрика Автономия или Център Хаспел, които имат и 

културно-социален поглед над процесите, протичащи в градските пространства, е 

съществен елемент от изграждането на добре работеща мрежа, развиваща по устойчив 

начин целия сектор и подпомагайки разширяването на публиките.  

 

Като фокусна точка в развитието на културата и дебатите за култура, в следващия 

програмен период следва да се обърне специално внимание на развитието на нови 

пространства за многосекторна алтернативна култура и пространства за култура и 

дебат (подобни на концепцията за центъра “Топлоцентрала” и изчезналата Червена 

къща). Тези пространства е важно да бъдат развивани във вече съществуващи бази, 

така че да няма разхищение на ресурс, а да има възможност да се постигне многопластов 

ефект от действието.  

 

 
9 Това дори ясно се вижда от представените данни за ремонтните дейности на културните институти в третата точка от текста 

6. Изследвания и мониторинг 
Създаването на адекватни политики за култура, а и навременното им прилагане 

директно се свързват с необходимостта от системен мониторинг и периодични 

изследвания в различните сфери на културата. Към настоящия момент все още няма 

единна система за събиране/публикуване на данни за културата и културното предлагане 

и потребление. Всяка структура (частна, държавна или общинска) събира по различен 

начин данни за дейността и разпространението на дейността си.9 Голяма част от тези 

данни остават недостъпни за експертите, натоварени със задачата да разработят 

политиките за следващите периоди. Подобна е ситуацията с финансовите програми, 

което неминуемо затруднява мониторинга им и съответно прави изводите от 

мониторинговите програми несигурни. В последните години СО насочи вниманието си в 

тази посока, но все още липсва достатъчно богата и постоянно обновяваща се база 

данни от изследвания и данни за развитието на културните политики в града, 

мониторинг на въздействието от тези политики, състоянието на културния сектор 

като цяло.  

 

Картирането на инфраструктурата за провеждане на културни събития, нейното 

актуално състояние и възможности, не се извършва системно и цялостно е невъзможна. 

Към настоящия момент има няколко различни карти, посветени на различни типове 

културни обекти - Карта на галериите в гр. София, Sofia art map10 - карта на 

независимите пространства за култура в града, карта на откритите пространства за 

култура в Столична община, която предстои да се разшири до карта на всички места за 

култура. Макар и много важни за развитието на сектора, тези карти не покриват цялата 

сцена на Столична община и съвсем не дават ясна представа за състоянието й и за 

интереса на хората към отделните обекти. Информацията не е изчерпателна и 

съответно анализите, стъпващи на ясни данни - невъзможни.  

 

Изследванията, които засягат сектора на културата, са частични и обикновено 

обхващат малка част от целия сектор. Същото важи за териториалните изследвания. 

Липсата на средства и осъзнаване на важността от териториални изследвания на 

общинско ниво в сферата на културата затрудняват изключително много създаването и 

обосновката на конкретни политики, целящи да развият сектора в различните му сфери.  

 

За следващия период е от особена важност да се положат целенасочени и системни 

усилия в създаването на единна информационна система, която да следи дейността на 

отделните места за култура, тяхната натовареност/ активност, интерес на 

публиката, партньорства, въздействието на средата от дейността и др. В същата 

10 посветена на съвременното изкуство 
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система следва да се публикуват и събират данни от финансовите програми - 

бенефициенти, продукти, активни места, засегната публика и т.н. Следва да се дефинира 

конкретна политика за системен мониторинг, който да следи развитието на 

дейността, на материална база, публиките и въздействието на отделните места за 

култура и културни оператори.  

 

Създаването на нови политики за култура следва да се позовава на конкретни и актуални 

данни11 и изследвания, засичани успоредно с резултатите от регулярното провеждане на 

мониторинг на културните политики и работата на финансовите инструменти за 

култура на СО. 

 

7. Икономическа криза 
Независимо от икономическата обстановка в страната през последните години, 

Столична община продължава да отделя средства, с които да стимулира обогатяването 

на културния календар на града. След 2011 година средствата за култура в СО, отделени 

за Културния календар, рязко спадат от 2 432 460 лв. за 2011 на 1 868 109 лева за 2012 г. Но 

от 2012 започва постепенен растеж на сумите и макар, че не достигат средствата от 

2011, все пак движението е нагоре и сумата за 2018 г. е 2 041 000 лева.  

 

 

Данни за годишните средства,  разходвани по Културния календар на СО. Източник: 

Дирекция Култура на СО - Културен календар  

 
11 качествени и количествени за всички сфери на изкуствата - музика, танц, театър, визуални изкуства, литература и творческите 
индустрии 

Най-голямото перо по календара е за “Стратегически събития” с обща сума между 550 

000 лв. до 694 000 лв. през различните години. А най-малкото е за “Български общности в 

чужбина” - между 8000 до 25 000  лева за 2018 г. Тук следва да се има предвид, че 

средствата се отделят са събития с обхват територията на общината, но повечето 

събития, както и големите и значими събития се случват в компактния градски център.  

Онова перо, което развива културата в районите на София, е в Раздела “Събития на 

столичните райони”, като общото финансиране за всички районни администрации и 

техните събития е около 250 000 лева за 24те района на година общо. В програмата на 

Календара за 2015 година е имало раздел “София по света”, но той не е повторен в 

следващите години.  

 

Финансирането е обвързано с годишните бюджети на СО и се разпределя на годишна 

база. Това не дава възможност за развитие на дългосрочни проекти. Това, плюс 

ограничените средства за проект, не дават възможност за устойчиво развитие на 

утвърдени културни събития и тяхното по-добро позициониране на международно ниво. 

Културният календар като цяло подкрепя вече утвърдили се събития, но дори и тяхното 

планиране за повече от година напред е изключително затруднено, тъй като 

дългосрочното планиране и развиване на инициативата зависи от планираните за 

няколко последователни години средства, а източниците в повечето случаи за несигурни 

за година напред. Дългосрочното планиране на развитието им е пряко обвързано със 

средствата, които съответната организация може да достъпи. В този контекст е 

необходимо да се развият алтернативни методи за набиране на допълнителни средства, 

включително и на общинско ниво, като се използват всички възможности, опит и добри 

практики от други европейски градове. 

 

Столична програма Култура е една алтернатива, с която независими артисти и 

културни институти могат да получат финансова подкрепа за своите артистични 

проекти, но и тя работи на същия финансов принцип, който прави невъзможно 

устойчивото развитие на организациите и техните артистични инициативи през 

годините. Организациите не могат да планират дейността си за няколко години напред, 

което забавя тяхното развитие и ограничава амбициозните им проекти. На двете 

графики по-надолу се вижда разпределението на средствата и одобрените артистични 

инициативи по години. Става ясно, че средствата, които се падат за една инициатива, 

са много малко, за да може инициативата да има голям отзвук и обхват.  
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Данни за годишните средства, разходвани по СП Култура на СО. Източник: Дирекция 

Култура на СО - СП Култура 

 

 

Данни за финансираните брой проекти по години по СП Култура на СО. Източник: 

Дирекция Култура на СО - СП Култура 

 

Изследването “Социалното въздействие на изкуствата върху града”, в частност на 

свободната творческа сцена на София, направено в рамките на работата по Визия за 

София през 2018-2019 г. показва единодушие на културните оператори по отношение на 

финансовите условия за работа на територията на общината. Една от промените, 

които анкетираните в рамките на изследването биха искали, е увеличаване на 

средствата за културни дейности. Но освен това част от анкетираните споделят, че 

 
12 https://kultura.sofia.bg/calendar/ 

биха искали по-дългосрочно финансиране за продължителни дейности или финансиране не 

само на проекти, а на организации с дългосрочен план за дейности, което да позволи 

стратегическо планиране на тяхната работа. Анкетираните засягат и въпроса с 

частичното финансиране на културни проекти, при които се финансира само процент от 

исканата сума, което от своя страна отново поставя проблема за намиране на всички 

нужни средства, и съответно застрашава качеството или изобщо реализирането на 

даден културен проект.  

 

В настоящия момент, при създавалата се ситуация с епидемията от CОVID–19, 

икономическите предизвикателства пред културния сектор стават още по-сериозни. 

Очакват се значителни промени както в начина на организация и провеждане на културни 

събития, така и в самите събития и финансирането им. В този контекст Столична 

община ясно показва, че подкрепя заложените си приоритети по линия на подкрепа на 

културата и културните организации в общината. В рамките на затварянето и след 

това СО създава инициативата „Солидарност в културата”12, която стартира на 24 

април и цели да подкрепи културните оператори в създаването на специфично културно 

съдържание в контекста на пандемията. Постъпват 246 проекта, като 203 биват 

одобрени. Финансовата рамка възлиза общо над 340 000 лв.  Първата сесия се допълва с 

още 75 проекта на обща стойност 68 000 лв. за проекти на организации на свободната 

сцена. Инициативи като тази трябва да продължат, като се постави вниманието върху 

устойчивостта на проектите и техните организации, както и да се работи върху 

система на финансиране, позволяваща изпълнението на дългосрочни проекти на 

културните оператори. Следва да се подкрепи и създаването на планове за действие и 

стратегическо развитие на организациите и подсилване на административния им 

капацитет. Като цяло следва да се работи в посока създаването на цялостна културна 

политика, която да създаде условия за дългосрочно планиране и подкрепа на културни 

организации и дейности. 

 

8. Партньорства 
Изследванията, проведени в сферата на културата и културната политика13 показват, че 

един от идентифицираните от самите културни оператори проблеми е свързан с 

изграждането на партньорства. Все още междуинституционалната и междусекторна 

комуникация не дават възможност за изграждане на трайни, ефективни и ефикасни 

партньорства. Партньорските отношения между администрация и организациите се 

регламентират различно, в зависимост от инициативата, и обикновено са в рамките на 

13 Споделена Визия и Социалното въздействие на изкуствата върху града, в частност на свободната творческа сцена на София, Визия за 
София 

https://kultura.sofia.bg/calendar/
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финансова година14. Комуникацията между държавни и общински структури пък е 

изключително тромава и неясна като регламент. А пък взаимоотношенията с частния 

сектор са без каквато и да е регулация. Представителите на организациите посочват, 

че биха желали да бъдат създадени условия за партньорство между държавни и общински 

структури и неправителствения сектор, както и да бъдат изработени механизми за 

поощряване на подкрепата на частния сектор в културния живот15.  

 

Друг важен аспект е създаването на възможност за публично-частно партниране при 

използване на сграден фонд, инфраструктурен и финансов ресурс и създаването на 

съдържание в областта на културата. Това е друг аспект от партнирането, който към 

момента всяка администрация решава по свой начин и единствените регулации са 

свързани с Наредбата за обществения ред на територията на Столична община. 

Възможности за наеми и/или безвъзмездно ползване и/или други взаимоотношения са 

предмет на индивидуална регулация и правила.   

 

Липсва изградена среда, която да стимулира по-висока синергия между институциите и 

секторите, обмяна на опит и съвместно решаване на проблеми. Участията в 

консултативни съвети и работни групи все още имат нужда от развитие и яснота на 

условията за включване и отговорниците на всяка страна16. 

 

Друго слабо звено е международното партниране. Въпреки нарастващите международни 

проекти и обмен на опит в сферата на правене на политики, засягащите съвместни 

продукции са много малко. Най-успешни за момента международни партньорства са по 

линия на киното, но останалите жанрове са все още слаби. София не използва пълния си 

капацитет за установяване на устойчиви и работещи международни партньорства.  

 

9. Реклама 
София няма изграден ясен и разпознаваем образ на международно ниво. Това се 

потвърждава от изследването за туризъм, направено в рамките на работата по Визия за 

София. Сред туристите няма еднозначен отговор, който да покаже София в един 

специфичен и характерен образ17. Последните години се влагат значителни усилия в тази 

посока, които обаче са все още на парче, което възпрепятства големия отзвук. 

Създаването на платформа като ТИ СИ СОФИЯ можеше да създаде добри условия за едно 

интегрирано начало. Необходими са системни и активни дейности в позиционирането на 

 
14 Референция - СП Култура, СП Европа, Културен календар 
15 Социалното въздействие на изкуствата върху града, в частност на свободната творческа сцена на София, част от Визия за София 
2050 
16 Стратегия за развитие на културата 2013 – 2023, Споделена Визия, Визия за София 

града. Това следва да стане на всички нива - национално,  регионално и международно ниво. 

Нужно е изграждане на система за реклама на богатото културно и историческо 

наследство и съвременен културен живот в София. Основно звено е работата с 

местните общности, за чието идентифициране със София е нужда систематична и 

целенасочена работа.  

 

10. Изводи и препоръки  

10.1. Общи изводи  

В София се намира най-голямата концентрация на културни институти и обекти на 

културата (държавни, регионални, общински и частни), както и на артисти, културни 

оператори, независими артисти 

• Най-голяма концентрация на културни и творчески индустрии, което прави София 

национален център на културните и творчески индустрии 

• Голям потенциал за развитие на космополитен град, но все още затворено 

общество, с относително ниски нива на толерантност към различните  

• Културата в СО е един от добре и систематично развиваните сектори в 

управлението. С малки настройки може да постигне още по-добри резултати  

• Възможностите за културно участие, за активно включване в културния живот и 

изразяване чрез артистични дейности не са равномерно разпределени между 

различните социални групи в столицата, както и между различните райони на града 

• Наличие на многообразна алтернативна сцена, която се случва със собствените 

усилия на гражданите, най-често извън културните институции и традиционните 

културни пространства 

• София не присъства в международните индекси на иновативните и креативните 

градове 

• Секторът на културно-творческите индустрии се определя все още като рисков 

за инвестиции, трудно предвидим, с трудни за оценка активи  

• София няма достатъчно разпознаваеми международни културни събития 

• Силно стратегическо планиране, което има нужда от по-категоричен и системен 

начин на изпълнение  

  

10.2. Общи препоръки  

• Има нужда от специални усилия за развитие на културното многообразие и 

толерантност в града и маркетиране на София като космополитен град. 

17 Конкурентоспособност на София, като туристическа дестинация – Метод Лугано, Визия за София, 2018 – 2019 - 
https://vizia.sofia.bg/wp-content/uploads/2019/03/Sofia_Tourism_Lugano.pdf и Идентичност на София – разказ, бранд и визия, Визия за София, 
2018 – 2019 - https://vizia.sofia.bg/wp-content/uploads/2019/02/Identichnost-na-Sofia-razkaz-brand-vizia.pdf  

https://vizia.sofia.bg/wp-content/uploads/2019/03/Sofia_Tourism_Lugano.pdf
https://vizia.sofia.bg/wp-content/uploads/2019/02/Identichnost-na-Sofia-razkaz-brand-vizia.pdf
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• Да се продължи работата по стратегическата рамка в същата посока, но с още по-

големи темпове и категоричност. Също и преразглеждане на нормативната база, 

дефинираща работата на общинските културните институти, финансовите 

рамки - печалба и бюджетиране, включване на гражданите, артистите и 

културните оператори в създаването на политики, събирането на данни за 

култура (потребление, интереси, продукти на месечна годишна и жанрова база) и 

унифициране на системата за събиране на данни за всички институции на 

културата (национални, регионални и общински, включително частни) и други. 

• Да се актуализира стратегическата рамка в частите, засягащи интеграция с 

другите сектори, достъп до култура и финансови механизми. 

• Обвързаността на стратегическите документи в културата на различните нива 

(европейско, национално, регионално и местно), както и сфери (литература, театър, 

музика, визуални изкуства, танц) и индустрии (кино, дизайн, архитектура) е 

изключителен пример за интегрираност на политиките, приемственост и 

пълнота. Практиката е добра и би подпомогнала и другите сектори в развитието 

на града. Да се предложи като план за работа при разработването и изпълнението 

на останалите секторни стратегии, като социална, икономическа и др. 

Естеството на ПИРО предполага осмисляне и извеждане на взаимовръзките между 

отделните сектори, за това лесно може да се ползва като рамка за системната 

разработка на стратегическите документи във всеки от секторите, приемайки 

общите големи цели, зададените приоритети и хоризонталните политики. 

 

10.3. По теми 

10.3.1. Културна инфраструктура – изводи:  

• Културните институти притежават богат сграден фонд, който трудно 

поддържат. 

• Въпреки започналия процес по обновяване на материалната база на културната 

инфраструктура, трудно може да се говори за добра материална база, едни от 

слабите звена са:  

a. Покриви 

b. Опасности от наводнения  

c. Инсталации 

d. Оборудване  

e. Обзавеждане  

f. Осъвременяване на целия интериор  

g. Състоянието на работните ателиета и складовите бази. 

• Недостатъчно добре се използват индустриалните сгради, наследени от 

миналото. Те са пространства, които могат да бъдат превърнати в атрактивни и 

интерактивни пространства за култура. 

• Капацитетът на обществените пространства за предлагане на културни 

продукти и услуги не се използва пълноценно. Това най-вече важи за читалищата. 

• Материалната база на читалищата е също в тежко състояние, особено по 

отношение на оборудването и съвременните стандарти, определящи културните 

места като атрактивни. 

• Читалищата са най-достъпните културни обекти на СО, които предлагат и богат 

набор от занимания, както културни, така и образователни. 

 

10.3.2. Препоръки за културната инфраструктура:  

• Културната инфраструктура се нуждае от целенасочена и систематична подкрепа 

за подновяване и осъвременяване на материалната база, не само на сградния фонд, 

но и на обзавеждането и техническото оборудване. 

• Да се обследват възможностите за оползотворяване на индустриалното 

наследство и за обвързване с вече добре разпределената база на софийските 

читалища. Подобно усилие би удовлетворило недостига на алтернативни 

пространства за култура и за изява на млади творци за техните дебюти. 

• Целенасочена подкрепа за обновяване и осъвременяване на материалната база и 

оборудване на читалищата, за да станат единна част от мрежата на културната 

инфраструктура.  

  

10.3.3. Публики и достъп до култура – изводи:  

• Достъпът до култура е пряко обвързан с възможностите на артиста да създава 

културен продукт извън официалните места за култура, както и с потребността 

от култура на хората. 

• Ръст на броя посетители и събития за последните години. 

• Достъпът до културни събития все още е ограничен, особено за хората, живеещи в 

по-периферни райони. Културата е концентрирана в центъра и близките до 

центъра квартали.  

• Потенциал за привличане на публика имат софийските читалища, тъй като те 

поддържат както културна, така и образователна програма. 

• Читалищата са радетели и пазители на нематериалното културно наследство на 

града и основни негови разпространители чрез празниците и ритуалите, които 

организират. 

• Читалищата са тези, които имат много добро и широко покритие на територията 

на цялата община. 
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• Частните и независими културни пространства и галериите могат да се похвалят 

с малко по-широк териториален обхват. 

• Обществата на артистите и културните оператори, както и публиките на 

съвременното изкуство, са все още относително затворени и до голяма степен 

елитарни. 

• Силен потенциал за разширяване на публиките представляват свободните 

артисти, които могат да “занесат” културата до всяка част на града. 

• Публиките извън центъра и близките квартали на града изпитват по-слаба нужда 

от култура и културни продукти. 

• Културата не може да съществува самостоятелно и извън цялостната житейска 

система. 

 

10.3.4. Препоръки за достъп до култура:  

• Политиките за култура да бъдат добре интегрирани и обвързани и с редица други 

сектори на планирането, като транспорт, административно управление, 

образование, включително гражданско и др. 

• За да се стимулира създаването на култура извън стандартните места, да се 

разработи система за подпомагане и отваряне на места за култура в различни 

периферни райони на столицата. Успоредно с това да се разработи механизъм за 

ангажимент към мястото, който да стимулира местните жители и артистите да 

го ползват и поддържат. 

• Създаване на активни, взаимообвързани и последователни политики, които да 

привличат нови публики, включително и чрез образователни програми и използване 

на нови технологии. 

• Необходима е дългосрочна и целенасочена работа в посока осъвременяване на 

културния и образователен продукт и база на читалищата. 

• Разширяването на публиките следва да има двустранен характер - от една страна 

културният продукт да бъде разнообразен и съобразен с различните нужди и 

потребности на публиката, но и да има образователен характер, за да може тази 

публика да разбере и оцени предложеното и да повиши нивото си на културно 

потребление. 

• Необходимост от дългосрочно партньорство и интегрирана политика, на 

отваряне на общинските пространства в кварталите за артисти, облекчаване на 

условията им за работа, оборудване на тези пространства с адекватна на времето 

техническа база и обезпечаване на транспортната достъпност до местата. 

• Силна потребност от партньорски взаимоотношения между културните 

институции на национално и общинско ниво, между читалищата и културните 

оператори и артисти. 

• Създаване на механизми, с които да се повиши интереса и нуждата на хората от 

културни продукти и постепенно да се разширява полето им на интерес, за да се 

култивира публиката. 

• Насочване на интегрирана политика, специфична за всяка социална, икономическа и 

етническа група, и включваща икономически, градоустройствени, образователни и 

чисто културни политики. 

  

10.3.5. Дебати за култура – изводи  

• Липсва достатъчно добре развита културна критична публичност, която да 

формира мнения и търси по-добрите решения на актуалните проблеми и дилеми. 

 

10.3.6. Дебати за култура – препоръки  

• Развитието на пространства за дебат, а и самите дебати в културата, следва да 

бъдат фокус в следващия период, също и развитието на нови пространства за 

многосекторна алтернативна култура. 

• Партньорствата с други алтернативни пространства, които имат и културно-

социален поглед над процесите, протичащи в градските пространства, е 

съществен елемент от изграждането на добре работеща мрежа, развиваща по 

устойчив начин целия сектор и подпомагаща разширяването на публиките. 

 

10.3.7. Изследвания и мониторинг – изводи  

• Липсва достатъчно богата и постоянно обновяваща се база данни от изследвания и 

данни за развитието на културните политики в града, мониторинг на 

въздействието от тези политики и състоянието на културния сектор. 

• Въпреки започналата работа в тази посока, картографирането на 

инфраструктурата за провеждане на културни събития, нейното актуално 

състояние и възможности не се извършва системно и цялостно. 

• Изследванията, които засягат сектора на културата, са частични и обикновено 

обхващат малка част от целия сектор, за това и изводите от тях остават 

валидни само и единствено за същия фрагмент. 

• Липсата на средства и разбиране за важността от териториални изследвания на 

общинско ниво в сферата на културата затрудняват изключително много 

създаването и обосновката на конкретни политики, целящи да развият сектора в 

различните му сфери. 

 

10.3.8. Изследвания и мониторинг – препоръки  

• Необходимост от целенасочени и системни усилия в създаването на единна 

информационна система, която да следи дейността на отделните места за 
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култура, тяхната натовареност/активност, интерес на публиката, 

партньорства, въздействието на средата от дейността и др. В същата система 

следва да се публикуват и събират данни от финансовите програми - 

бенефициенти, продукти, активни места, засегната публика и т.н 

• Да се дефинира конкретна политика за системен мониторинг, който да следи 

развитието на дейността, на материалната база, публиките и въздействието на 

отделните места за култура и културни оператори. 

 

10.3.9. Икономическа криза – изводи 

• Постепенен растеж на сумите, отделяни за култура от двата финансови 

инструмента на СО – Културен календар на СО и Столична програма “Култура”. 

• Много малко средства се отделят за популяризиране на българската и софийската 

култура извън страната . 

• Финансирането на годишна база не дава възможност за развитие на дългосрочни 

проекти. Това, плюс ограничените средства за проект, не дават възможност за 

устойчиво развитие на утвърдени културни събития и тяхното по-добро 

позициониране на международно ниво. 

• Културните проекти се финансират частично, което създава проблем с 

изпълнението им в последствие. 

• В контекста на COVID-19 СО развива финансова програма за подкрепа на 

организациите по време на карантината за развитие на дигитално съдържание - 

„Солидарност в културата”. Успешна практика, която подпомага стабилизирането 

на сектора. 

 

10.3.10. Икономическа криза – препоръки  

• Необходимост да се развият алтернативни методи за набиране на допълнителни 

средства, като се използват всички възможности, опит и добри практики от други 

европейски градове, както и да се развият възможности за дългосрочна подкрепа на 

проекти и организации. 

• Да се прекрати практиката с частичното финансиране на проекти и/или да се 

насочват към фондове, които да попълнят разминаването във финансовите нива. 

• Финансовите програми да насочват вниманието върху устойчивостта на 

проектите и техните организации, както и да се работи върху система на 

финансиране, позволяваща изпълнението на дългосрочни проекти на културните 

оператори. 

• Да се финансират планове за действие и стратегическо развитие на 

организациите и подсилване на административния им капацитет. 

• Да се допълни стратегията с оцелостяване на културна политика, която да 

създаде условия за дългосрочно планиране и подкрепа на културни организации и 

дейности. 

  

10.3.11. Партньорства – изводи  

• Все още междуинституционалната и междусекторна комуникация не дават 

възможност за изграждане на трайни, ефективни и ефикасни партньорства. 

• Партньорските отношения между администрация и организациите се 

регламентират различно, в зависимост от инициативата и обикновено са в 

рамките на финансова година. 

• Участията в консултативни съвети и работни групи все още имат нужда от 

развитие и яснота на условията за включване и отговорниците на всяка страна. 

• София не използва пълния си капацитет за установяване на устойчиви и работещи 

международни партньорства. 

 

10.3.12. Партньорства – препоръки  

• Създаване на условия за партньорство между държавни и общински структури и 

неправителствения сектор, както и изработване на механизми за поощряване на 

подкрепата на частния сектор в културния живот. 

• Създаването на възможност за публично-частно партниране при използване на 

сграден фонд, инфраструктурен и финансов ресурс и създаването на съдържание в 

областта на културата. 

• Да се стимулира по-висока синергия между институциите и секторите, обмяна на 

опит и съвместно решаване на проблеми. 

• Да се развият възможностите за международни партньорства във всички сфери на 

изкуствата и културата. 

  

10.3.13. Реклама – изводи  

• София няма изграден ясен и разпознаваем образ на местно и международно ниво. 

 

10.3.14. Реклама – препоръки  

• Необходими са системни и активни дейности в позиционирането на града. Това 

следва да стане на всички нива - национално,  регионално и международно ниво. 

Нужна е изграждане на система за реклама на богатото културно и историческо 

наследство и съвременен културен живот в София. 

• Основно звено е работата с местните общности, за чието идентифициране със 

София е нужда систематична и целенасочена работа. 
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11. SWOT анализ  
Силни страни  

• В София се намира най-голямата концентрация на културни институти и обекти 

на културата (държавни, регионални, общински и частни), както и на артисти, 

културни оператори, независими артисти 

• Най-голяма концентрация на културни и творчески индустрии, което прави София 

национален център на културните и творчески индустрии 

• Културата в СО е един от добре и систематично развиваните сектори в 

управлението. Силно стратегическо планиране и активен управленски екип 

• Наличие на многообразната алтернативна сцена. Богата и активна мрежа на 

съвременното изкуство - артисти и места 

• Културните институти притежават богат сграден фонд 

• Наличие на богат набор от индустриални сгради, които могат да бъдат 

превърнати в интерактивни пространства за култура 

• Читалищата са най-добре разпределените по територия културни обекти на СО, 

които предлагат и богат набор от занимания, както културни, така и 

образователни. Силен потенциал за привличане на публика. 

• Читалищата са радетели и пазители на нематериалното културно наследство на 

града и основни негови разпространители чрез празниците и ритуалите, които 

организират 

• Ръст на броя посетители на културни събития и организирани събития за 

последните години 

• Частните и независими културни пространства и галериите покриват територии 

извън зоната на концентрация на публичните културни пространства, с което 

разширяват покритието 

• Силен потенциал за разширяване на публиките представляват свободните 

артисти, които могат да “занесат” културата до всяка част на града 

• Идентифицирана необходимост и предприети дейности по картиране на 

културната инфраструктура, нейното актуално състояние и възможности  

• Постепенен растеж на сумите, отделяни за култура от двата финансови 

инструмента на СО – Културен календар на СО и Столична програма “Култура” 

• В контекста на пандемията СО развива финансова програма за подкрепа на 

организациите по време на затварянето за развитие на дигитално съдържание - 

„Солидарност в културата” - успешна практика, която подпомага 

стабилизирането на сектора 

• Започнала политика за изграждане на междуведомствени партньорства. 

Нарастващ брой на консултативни съвети и включени заинтересовани страни. 

Нарастващ брой международни партньорства  

 

Слаби стани  

• Затруднения при поддържане на материалната база на тази богата мрежа от 

културни обекти и институти 

• Преобладаващо лошо състояние на материалната база на културните институти 

- държавни и общински  

• Секторът на културно-творческите индустрии се определя все още като рисков 

за инвестиции, трудно предвидим, с трудни за оценка активи 

• Ниска обвързаност на стратегическата рамка с другите сектори  

• Възможностите за културно участие, за активно включване в културния живот и 

изразяване чрез артистични дейности, не са равномерно разпределени между 

различните социални групи в столицата, както и между различните райони на града 

• Алтернативната сцена се случва със собствените усилия на гражданите, най-

често извън културните институции и традиционните културни пространства 

• София не присъства в международните индекси на иновативните и креативните 

градове 

• София няма достатъчно разпознаваеми международни културни събития 

• Недостатъчно добре се използват индустриалните сгради, наследени от миналото  

• Капацитета на обществените пространства за предлагане на културни продукти 

и услуги не се използва пълноценно. Това в най-висока степен важи за читалищата 

• Материалната база на читалищата е също в тежко състояние, особено по 

отношение на оборудването и съвременните стандарти, определящи културните 

места като атрактивни 

• Достъпът до културни събития все още е ограничен, особено за хората, живеещи в 

по-периферни райони. Културата е концентрирана в центъра и близките до 

центъра квартали. 

• Обществата на артистите и културните оператори, както и публиките на 

съвременното изкуство, са все още относително затворени  

• Публиките извън центъра и близките квартали на града изпитват по-слаба нужда 

от култура и културни продукти 

• Липсва достатъчно богата и постоянно обновяваща се база данни от изследвания и 

данни за развитието на културните политики в града, мониторинг на 

въздействието от тези политики и състоянието на културния сектор 

• Картирането на културната инфраструктура не се извършва системно и 

цялостно 

• Изследванията, които засягат сектора на културата, са частични и обикновено 

обхващат малка част от целия сектор 
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• Липсата на средства и осъзнаване на важността от териториални изследвания на 

общинско ниво в сферата на културата затрудняват изключително много 

създаването и обосновката на конкретни политики, целящи да развият сектора в 

различните му сфери 

• Много малко средства се отделят за популяризиране на българската и софийската 

култура извън страната 

• Финансирането на годишна база не дава възможност за развитие на дългосрочни 

проекти. Това, плюс ограничените средства за проект, не дават възможност за 

устойчиво развитие на утвърдени културни събития и тяхното по-добро 

позициониране на международно ниво 

• Културните проекти се финансират частично, което създава проблем с 

изпълнението им в последствие 

• Все още междуинституционалната и междусекторна комуникация не дават 

възможност за изграждане на трайни, ефективни и ефикасни партньорства 

• Партньорските отношения между администрация и организации се регламентират 

различно, в зависимост от инициативата, и обикновено са в рамките на финансова 

година 

• Участията в консултативни съвети и работни групи все още имат нужда от 

развитие и яснота на условията за включване и отговорниците на всяка страна 

• София не използва пълния си капацитет за установяване на устойчиви и работещи 

международни партньорства 

 

Възможности  

• Извеждането на инвестициите в култура и културна инфраструктура като 

приоритет в новия програмен период 

• Повишаващото се внимание и значение на КТИ за развитието на обществата е 

добра възможност за тяхното развитие и увеличаването на въздействието им  

• Множеството международни стимули за културен обмен и засилен интерес към 

иновациите в културата стимулират развитието на космополитния град  

• Идващото финансиране по линия на ЕС, което е насочено към инициативи, водени 

от граждани и за граждани (в сферата на културата и създаването на общности), е 

добра възможност за развитие на читалищната дейност, нейната база и мрежа 

• Нарастващата активност на артистите в сферата на културата и 

възможностите им за достъпване на голям брой от действащи международни 

мрежи, които все по-успешно успяват да реализират съвместни събития 

• Приетата Визия за София 2050 предполага целенасочена работа в посока 

развитието на културата и координиране на усилия за нейното развитие  

• Нарастващи възможности на София като град да участва в международни мрежи за 

култура  

 

Заплахи  

• Несинхронизирани политики, които могат да възпрепятстват възможностите за 

усвояване на сумите, насочени към сферата на културата  

• Не разпознаване на важността за обществото и сектора на КТИ от управляващи и 

население  

• Политическите настроения към определени държави могат да затруднят усилията 

за налагането на космополитния облик на София 

• Последствията от пандемията могат директно да застрашат целия културен 

сектор  

 

12. Източници 
Изследванията правени в контекста на създаване на Визия за София 2050, направени в 

края на 2018, началото на 2019 година 

• Качество на живот - оценка на качеството на живот в СО   

• Социалното въздействие на изкуствата върху града и в частност на свободната 

творческа сцена 

• Конкурентоспособност на София като туристическа дестинация – Метод Лугано  

• Идентичност на София - разказ, бранд и визия  

• НСИ - данни за културните обекти на територията на СО и за потреблението на 

култура  

 

Изследване Споделена визия - ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, ЛИТЕРАТУРА, МУЗИКА, ТАНЦ и ТЕАТЪР 

 

Данни от Столична община: 

• За материалното състояние на общинските културни домове  

• За собствени и външни продукции на ОКИ 

• За посещаемост - продадени билети по месеци и години 

• За наетите служители в ОКИ - актьорски състав, управленски, технически 

• За средствата, разходвани по СПК Култура и Културен календар на СО по години и 

финансови направления  

Данни от Министерство на културата 

• Материално състояние на обектите на сценичните изкуства  

• Собствени и външни продукции на обектите на сценичните изкуства  

• Посещаемост - продаден билети за 2019 година 
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• Наети служители в обектите на сценичното изкуство  

 

Стратегически документи: 

• Стратегия за развитие на културата в република България 2019 – 2027 - чернова 

• Стратегия София - Творческа столица 2013 – 2023 

• Споделена визия - развитието на свободната творческа сцена 

• Стратегия София - творчески град на киното 2017 – 2027 




