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Подробен анализ е направен в приложение I.7.4. - Култура и културната инфраструктура. 

 

I.7.4.1 Инфраструктура 

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. 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. От общия брой недвижими културни ценности 

147 са с национално значение. Всички те са предпоставка за изграждане на недвусмислена 

културна и визуална идентичност и международно разпознаване на столицата. Повече за 

културното наследство виж в I.8.-Идентичност и културно наследство на Столичната 

община. 

 

В София се намират 22 учебни заведения по изкуства, от които 6 са с национално 

значение. Представени са различни типове нива на културното предлагане, 

националното, общинското и частното, в голямо разнообразие – творчески бизнеси, 

културни оператори, свободни артисти и др. На територията на СО се намират 93 

библиотеки, 53 театъра, опери и концертни зали, 46 музея, 59 изложбени зали и галерии, 

27 културни центъра, 21 кинозали, 172 читалища и 124 неформални пространства, 

приютяващи култура и изкуство.  

 

Общинската културна инфраструктура включва 4 театъра, Софийска градска 

художествена галерия с двата ѝ филиала, Столична библиотека с клоновете ѝ и 4 

общински културни института. Съществуват и редица открити пространства за 

култура – общо около 100, със и без сцени. Важна част е и държавната културна 

инфраструктура, покриваща няколко различни направления - сценични изкуства, музейно 

дело и галерии с техните филиали, съвременно изкуство и танцово и музикално - опера, 

балет, филхармония.  

 

София е и сериозен център в сферата на КТИ (културно-творчески индустрии), където 

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

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

оборотите в тези области. За да може да се развият пълноценно тези тенденции е 

необходима институционална, нормативна и административна подкрепа, както и 

целенасочена политика, държавна и общинска.  

 

I.7.4.2 Териториално разпределение и материална база 

Едно от големите предизвикателства пред културната инфраструктура на СО е 

свързано с това, че възможностите 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 квартали и населени 

места в общината. Повечето от проявите се случват в центъра на града, което 

затруднява достъпа до тях за живеещите в покрайнините и крайградските зони на 

София. Дори в самия център се наблюдава съществен дисбаланс – основната културна 

инфраструктура е концентрирана в югоизточната част на градския център. Частните 

обекти, галерии и независими пространства успяват само донякъде да компенсират 

тази централизация на културни институции. 
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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. Важна посока е и развитието на културни центрове в периферията на града. 

Силен потенциал за това имат читалищата и техните бази, чиито капацитет за 

създаване и предлагане на култура не се използва пълноценно. Докато общинските и 

държавните културни институти са разположени предимно в центъра и компактната 

част на град София, то читалищата са тези, които покриват територията на цялата 

община. От софийските читалища 79 осигуряват достъп до компютър и интернет за 

ползване от потребители, а 98 имат функционираща библиотека. Читалищата са най-

добре разпределените по територията на СО културни обекти, достигащи до най-

голям брой население, във всички части на общината, като предлагат и богат набор от 

занимания, както културни, така и образователни. Слабо звено в системата на 

читалищата е остарялата материална база и оборудване, което е и една от пречките те 

да станат притегателни и разпознаваеми културни центрове в своите територии.  

 

 
 

Качеството на материалната база на общинската и държавна културна 

инфраструктура, макар и след поредиците от поддържащи ремонти през изтичащия 

програмен период, все още има нужда от внимание. Необходимо е не само обновяване на 

сградния фонд, което е най-честата намеса през последните 7 години, но и на 

обзавеждането и техническото оборудване. 

 

I.7.4.3 Алтернативна сцена и фестивален живот 

Общинските културни институти и читалищата покриват една относително 

класическа форма на култура и културно предлагане, но според действащите 
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стратегически документи за целите на развитието на културата в София са нужни и 

усилия в посока развитие на съвременното изкуство. Според културните дейци, 

опериращи в не-класическите, тоест в т.нар. алтернативни форми на изкуство, 

съществуващите пространства не са достатъчно като брой, капацитет и технически 

параметри за целите на тяхната дейност. В София има многообразна алтернативна 

сцена, която се поддържа основно от собствените усилия на творците, тяхната 

публика и частно финансиране, най-често извън културните институции и 

традиционните културни пространства. Годишно около 17% от финансовия ресурс на 

общинските фондове и програми бива насочен към т.нар. „свободна сцена“. Обикновено 

местните финансиращи програми покриват само част от нужните разходи на 

проектите, а останалите средства се набират през подкрепата на частни лица, фирми и 

други фондове. Силен потенциал за разширяване на публиките, както жанрово, така и 

териториално, представляват свободните артисти, които могат да „занесат” 

културата до всяка част на града. Столичните финансови програми за култура (Култура 

и Културен календар) в последните години работят в посока на насърчаване на 

културното предлагане в периферните райони. Артистите и културните оператори все 

още не разпознават напълно тази насока поради увеличаването на финансовите разходи 

и усилията да ангажират публиките си извън градски център. Затова, за да може една 

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

политика за отваряне на общинските пространства, включително читалищата в 

кварталите, към по-гъвкави форми на партньорство със свободната сцена. 

 

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.  

 

Индустриалното наследство е друг вид инфраструктура, която има потенциала да 

предостави както по-голямо разнообразие на културна инфраструктура, така и нейното 

по-добро териториално разпределение. В стратегическите документи на СО се 

идентифицира нуждата от обследване на възможностите за оползотворяване и на 

индустриалното наследство на града с аргумента, че то може да бъде ключово за 

създаването на култура и културни продукти, насочени към различни публики и в 

близост до различни социални и икономически групи. Добър, но засега единствен успешен 

съвременен пример в тази посока, е процесът и проектът „Топлоцентрала“. 

 

I.7.4.4 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. Посещаемостта на Столична библиотека, 

например е нараснала почти двойно само за 4 години - от 298 746 посетители през 2015 г. 

до 530 216, регистрирани за 2019 година. 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. Все още обаче 

липсват достатъчно активни, взаимообвързани и последователни политики, които да 

привличат нови публики, включително и чрез образователни програми и използване на 

нови технологии. Следва да се изградят механизми, с които да се повиши интересът и 

нуждата на хората от култура и постепенно да се разширява полето им на интерес, за да 

се развиват публики.  

 

I.7.4.5 Културни политики 

Стратегическите документи в сферата регистрират и липса на 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 за условията за включване, както и за 

отговорниците на всяка страна. 

 

Обвързаността на стратегическите документи в културата на различните нива, сфери 

и индустрии е пример за интегрираност на политиките, приемственост и пълнота. 

Практиката би могла да послужи за пример към други сектори. В същото време 

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 и публикуване на данни за културата и културното 

предлагане и потребление. 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 



 

 

I_Териториален обхват и анализ на състоянието   |   176 
 

като цяло. Това затруднява създаването и обосновката на конкретни политики, целящи 

да развият сектора в различните му сфери. 

 

I.7.4.6 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 и Столична програма “Култура “ 

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

организациите по време на пандемия за развитие на дигитално съдържание - 

„Солидарност в културата” - успешна практика, която подпомага 

стабилизирането на сектора  

● Започнала политика за изграждане на междуведомствени партньорства. 

Нарастващ брой 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, състоянието на културния сектор  
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● 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, за това и изводите от тях остават 

валидни само и единствено за същия  фрагмент 

● 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 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  

 
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 в тази насока 

● Нарастващите 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   

● Неразпознаване 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


