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ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА КУЛТУРНАТА ПОЛИТИКА
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В БЪЛГАРИЯ

Ас. Силвия Димитрова

Въведение

В доклад на Съвета на Европа1 е отбелязано, че кризата и нейните после-
дици налагат търсенето на по-ефективни практики на публично управление и
нови източници на движещи сили за осигуряване на интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж за всички региони.

По данни на ЕС/Съвета на Европа,2 през 2008 г. културата и свързаните с
нея индустрии са създали 4,5% от общия БВП и 3,8% от работните места.
Освен този пряк принос към растежа и заетостта, културата оказва влияние и
върху сфери като туризъм и свързаните с него търговия на дребно например,
подпомага образованието, социалното включване и иновация. Това налага из-
водът, че културата все по-често ще се превръща в двигател на растежа и
развитието не само на национално, но и на регионално и местно ниво. Допълни-
телен аргумент за поставянето на културата в центъра на развитието е страхът
и загрижеността за бъдещето, които кризата допълнително засилва в хората, а
каква по-близка и позната връзка за тях от културата във всичките й измерения
– традиции, паметници, литература, начини за забавление, занаяти и т.н.

През периода 2000 – 2013 г. се сменя акцентът при използването на култу-
рата за развитието – от ориентирани към туризма дейности към културни и
творчески индустрии. Свързването на икономическия потенциал на културата и
публичните политики засяга въпроси не само с достъпа на обществото до кул-
турни продукти и преживявания, но също и в посока подсилване на производ-
ствения и предприемаческия капацитет в сферата, с оглед нарастващия им при-
нос към икономическата активност.

Ако доскоро икономическият потенциал на културата се характеризира с
бум в размера на културните пазари, то в последно време разцъфтяват произво-
дителите на културни продукти и то до степен, че става трудно да се различат
от потребителите3. С други думи, разширяват се възможностите не само за
1 Marcel, M. Organisation for economic co-operation and development in Local government in critical

times: Policies for crisis, recovery and sustainable future. Council of Europe, Strasbourg, 2012.
2 Branch, Ann. Creative Europe 2014 – 2020. Presentation to European cultural networks,30 January

2012, European Commission.
3 Sacco, PL. Culture 3.0: A new perspective for the EU 2014-2020 structural funds programming,

Produced for the OMC Working Group on Cultural and Creative Industries, April 2011, p. 6.
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търсенето, но и за предлагането/производството. Но ориентацията, според нас,
зависи и от ресурсите, с които се разполага.

За да се постигне това, е необходимо общините да открият мястото на
културата за развитието си. Благополучието им зависи от използването на ре-
сурсите, знанията и творческия талант на населението и местната власт във
всички сфери и определена комбинация между тях за стимулиране на иноваци-
ите и растежа. Необходимо е да се започне с оценката на богати и разнообраз-
ни културни ресурси, които помагат за създаване на добавена стойност и да се
намерят начини техният потенциал да се използва по най-добрия начин.

Целта на тази публикация е да разгледа културната политика и нейното
финансиране в малките общини по Северното Черноморие на България.

Културната политика и финансирането й в общините

Разработването на културни политики е сравнително трудна задача, пред-
вид особеностите на тази сфера. Познатите икономически модели на максимизи-
ране на печалбата и инструментална рационалност не могат да се прилагат
директнo. Тук на преден план излизат опазването, създаването, производството,
разпространението, търговията и обучението в областта на художественото и
монументалното наследство, архиви, библиотеки, книги и преса, визуални изку-
ства, архитектура, сценични изкуства, аудио и аудиовизуални медии/мултимедии.

Културните политики днес се оказват между пазарната либерализация и
процесите по непрекъснато опазване на наследството и широк кръг от творчес-
ки и културни дейности. Отчасти този факт обуславя прилагането на общова-
лидни принципи при разработването/оформянето им. Като такива приемаме4:

- определяне на целите;
- оценка на използваните ресурси;
- измерване на ефектите от политиката.
Целите на културната политика са свързани с опазване и съхраняване на

наследството, подкрепа на творческата дейност,свободата на изразяване и твор-
чество, демократизиране на културата (в смисъл на най-широко разпространение
на образците, издържали оценката на критиците и времето и обединяването с
практиките за достъп до културата). Ключов момент при определянето на целите
на тези политики е дали подкрепата на културата е мотивирана от краткосрочни
цели или техният принос към наследството и интелектуалните ресурси за бъде-
щите поколения са взети под внимание. На културата следва да се гледа като на
дългосрочно средство за поддържане на разнообразието и хранилище за бъде-
щите поколения. Новото при подпомагането на културата се състои в използване-
то й като инструмент за постигането на по-общи цели като подобряване на град-
ската среда, предотвратяване на конфликти или тяхното преодоляване, човешко-
то развитие и въздействие върху икономическия, социалния и политическия жи-
вот (пряко и косвено). С други думи, културата допринася за човешкото познание
4 D’Angelo, M., Р. Vesperini. Cultural policies : Method and Practice of Evaluation. Council of Europe,

Strasbourg, 1999.
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и разбиране, има определени икономически и социални резултати, източник е на
човешкия капитал и средство за справяне с глобализацията. На местно равнище,
значението на културата се свежда до взаимно разбирателство, социално сближа-
ване, подсилване или въвеждане на местна демокрация, усъвършенстване на чо-
вешките ресурси.5 В случай на инструментализиране на културата трябва да се
има предвид, че резултатите от нея не могат да бъдат очаквани в краткосрочен
план, в повечето случаи ефектът от нейното въздействие и влияние е дългосрочен.

При оценката на използваните ресурси/изразходваните средства е необхо-
димо да се разполага с определени данни, които да подлежат на сравнимост.
Възниква и въпросът относно дела на количествените и качествените показа-
тели. Един от най-значимите индикатори е относителният дял на разходите
за култура в общия бюджет на публичните власти. Други показатели могат да
са разходите за културни стоки на домакинствата и участието на насе-
лението в културни дейности. Бюджетите за култура се разпределят:

• по нива на управление (правителството или местните власти);
• по области – сценични изкуства, музика, кино, наследство;
• по функции – опазване, разпространение, обучение, творческа продук-

ция, търговия.6

Разходите на държавата за култура са свързани и със задължението й да
гарантира културните права – право на идентичност, на достъп до култура, на
наследство и на обучение.7

Относно измерването на резултатите както вече посочихме, в културата се
изисква по-дълъг период, като се има предвид спецификата на областта (напри-
мер дейности, свързани с творчеството или демократизирането на културата).
При отчитане постигането на целите в сферата, следва да се отчита и компетен-
тността на лицата, които са отговорни за нея. В стремежа си за видими, бързи
резултати или под влиянието на политически интереси, е възможно с култура да
започнат да се занимават не достатъчно подготвени лица. Компетентността е
много важна, защото при разпределянето на средствата за културните политики
всъщност се правят определени избори (между минало и настояще, ново и старо),
касаещи търсенето и предлагането на културни продукти и услуги. В пряка връзка
с това е и вземането на решение накъде да са насочени средствата, тоест фоку-
сиране на вниманието на властите – участието на обществото в културата дали
да се осъществява чрез ангажираност в творческия процес или в разпростране-
нието на културните продукти и услуги, или и двете. Културните практики и дей-
ности могат условно да се разделят на 3 категории8:

5 Rellstab, U. Culture – a way forward. Culture and neighbourhoods: an action-research project in urban
Europe. Cultural policies research and development unit, Council of Europe, Policy Note 3, Council of
Europe Publishing, 1999.

6 D’Angelo, M., Р. Vesperini. Cultural policies: Method and practice of evaluation. Council of Europe,
Strasbourg, 1999.

7 In from the margins, Council of Europe, 1997, p.165
8 D’Angelo, M., Р. Vesperini. Cultural policies in Europe: A comparative approach. Council of Europe,

Strasbourg, 1998.
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• такива, които се осъществяват у дома и такива, които са свързани с
излизане от дома и посещение на културни забележителности;

• пасивно потребление на културата и активно потребление;
• индивидуални на фона на колективни.
Задача на местните власти е да се осигурят подходящи места, за да се

улеснят културните дейности, тоест предлагането. Това не създава автоматич-
но търсене, но със сигурност влияе върху него чрез съоръжения и средства за
общуване с аудиториите9. За някои автори10 само активното потребление на
културата максимизира приноса й за развитието на човешкия потенциал и соци-
алната кохезия. Днес дори се набляга не толкова на активното потребление,
колкото на активното участие. Ситуацията се променя от пасивно поглъщане на
културни влияния/стимули от страна на хората до използване на собствените
им умения. Подпомагането на творческите способности и изграждането на ка-
пацитет не е единствено индивидуална дейност, а силно обществена такава,
защото зависи от социалното обкръжение, в което хората са поставени.11 Това
означава, че ако социалната среда е ориентирана към активно участие в култу-
рата, е много по-вероятно и хората да са заинтересовани от такова и обратно-
то.12 Общините следва да отделят средства за културата и поради обстоятел-
ството, че активното участие поражда интерес и към културни продукти/услуги
и преживявания, предоставени от други индивиди/организации. И на последно
място, хората започват да се интересуват от правилата, които определят дей-
ностите в сферата на културата, което води до включването им във формиране-
то на политиката като белег на съзнателна гражданска позиция. Изводите са,
че ако властите искат да постигнат висока степен на културно участие, което е
в състояние да поддържа икономическа дейност на местно равнище, се изиск-
ват решителни мерки за стимулиране на пазара за широк кръг дейности. Така,
освен увеличаване на предлагането (чрез субсидии), е желателно и чрез меди-
ите и образованието да се генерират интерес.13

Инвестициите в културата са важни и от гледна точка на спазването на
основните принципи на културните политики – достъп, креативност и участие.
Ефект от инвестирането в културата от страна на местните власти е и влияни-
ето, което тя оказва върху имиджа и репутацията на района. Много градове я
използват в стратегиите си за позициониране и препозициониране14 (Барселона,
Билбао, Шанхай). Въздействието може да се търси в две посоки:

9 Пак там, с. 41.
1 0 A comparative report by Franco Biancini, Chapter II, Volume 2 of the Culture and neighbourhood

series, Strasbourg, Council of Europe Publishings, 1997.
1 1 Greenfield, PM., Н. Keller, А. Fuligni, А. Maynard. Cultural pathways through universal development/

/ Annual Review of Psychology, 2003, 54, 461-490.
1 2 Sacco, PL. Culture 3.0: A new perspective for the EU 2014-2020 structural funds programming,

Produced for the OMC Working Group on Cultural and Creative Industries, April 2011, p. 6.
1 3 Gordon, Ch., S. Mundy. European perspectives on cultural policies. UNESCO Publishing, 2001, p. 77.
1 4 Alvarez, M. Creative cities and cultural spaces: new perspectives for city tourism//International

journal of culture, tourism and hospitality research, vol. 4 № 3, 2010, с. 171-175.
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1. в привличането на посетители и
2. в привличането на творци и професионалисти, чрез осигуряване на доб-

ри условия за работа и поле за изява.
Ключов момент в този процес е конкуренцията за хората. Производството

на културни продукти и услуги се превръща все повече в привилегия на локални
клъстери от творци и организации, докато крайните резултати се споделят с
пространствено отдалечени групи от потребители.15 За да е прогресиращо мя-
стото, за което отговарят, властите следва да осъзнаят, че културата е жизне-
новажна не само за качеството на живот на района, но също и за подготвенос-
тта на работната им сила/населението.16

Във връзка с това нашият анализ ще разглежда културната политика по
нейните елементи: културни ресурси; цели и стратегии на общината, отнасящи се
за културата и засягащи мястото й в нея; културна инфрастурктура и свързаните
с нея културни мероприятия.

Културна политика в малките общини от Северното Черноморие

Културни ресурси

Общините, които са обект на изследването, са разположени по българското
черноморско крайбрежие. Аврен, Бяла и Долни Чифлик спадат към област Варна,
а Балчик, Каварна и Шабла принадлежат административно към област Добрич.

Община Каварна е една от общините с богато културно – историческо мина-
ло и значими паметници на културата. Само за две години са възстановени Мемо-
риалът на руските войни „Костница” и Паметника на подводничаря. На територия-
та на общината се провеждат мащабни археологически проучвания – разкопки на
нос Калиакра, ученически археологически бригади на нос Чиракман. Организирана
е археологическа експедиция на НАР „Яйлата”. Извършени са археологически
разкопки и сондажи на римското селище „Тимум” в м. „Дълбока”, както и разкопки
на античния некропол край с. Божурец. Археологическият резерват „Калиакра” се
сдоби с услугите на мобилен екскурзовод „България на длан”.

Община Шабла се описва като мястото с най-старата каменна архитек-
тура в континентална Европа освен множеството други археологически наход-
ки и паметници от палеолит, неолит, бронзовата епоха, елинистичния период,
средновековието до наши дни. От намиращите се на територията паметници, 36
са с национално значение, а 5 – с местно.

На територията на община Аврен интерес представляват античните се-
лища и могилни некрополи, средновековният скален манастир „Кешишлик” и
средновековния град-крепост „Петрич кале”, музейният комплекс „Св. Св. Кон-
стантин и Елена”.

1 5 Sacco, PL., G. Segre. Creativity, cultural investment and local development: a new theoretical framework
for endogenous growth. in Fratesi U & Senn L (Eds), Growth and innovation of competitive regions.
The role of internal and external connections, Springer, Berlin, p. 12.

1 6 Пак там, с. 13.
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Архитектурно – археологическите резервати на община Балчик от ан-
тичната и средновековната епоха се характеризират с висока познавателна и
културно-историческа стойност. По-значимите от общо 26 паметници са: зем-
лено-каменно укрепление, крепост, средновековни селища, некрополи. Най-го-
лямата забележителност е комплекс „Двореца” заедно с прилежащата ботани-
ческата градина.

Белези от античността до наши дни могат да се видят на територията на
община Бяла. Параклисът „Св. Атанасий”, разположен на едноименния нос „Св.
Атанас” в землището на Бяла е бил обитаван от монаси, последователи на исихаз-
ма. Най-старата църква „Света преподобна мъченица Параскева” и църковният
храм „Успение Богородично” свидетелстват за духовния живот на територията на
общината по време на Възраждането. Интерес за поколенията представляват и
редицата паметници на бележити възрожденци и борци за свобода от този край. В
околностите на с. Дюлино се намира средновековната крепост Козяк.

Основните забележителности на община Долни Чифлик са реставрира-
ните възрожденски къщи в с. Солник и запазеният бункер в с. Гроздево.

Цели, стратегии

Въз основа на плановете за развитие на съответните общини, можем да
направим извод, че приоритетите в областта на културата са основно свързани
с нейното опазване, консервация, валоризиране и социализация. Въпреки посо-
чените конкретни мерки обаче, се вижда, че тя се разглежда като допълваща
туризма и неговото развитие. За всички общини е свързана с привличането на
повече туристи и удължаване на туристическия сезон. В структурно отношение
Каварна е единствената община, в която дейностите по културата съществуват
в собствен отдел. Във всички останали тя съжителства заедно с образование-
то, спорта, социалните дейности, здравеопазването (Долни Чифлик), образова-
нието, младежките дейности и транспорта (Аврен), а в Балчик и Бяла е включе-
на директно към отделите, занимаващи се с туризма. Такова структуриране,
според нас, освен с размера на изследваните общини, се обяснява и с избрани-
те им цели и приоритети. Официално обявени приоритети в областта на култу-
рата имат Балчик, Каварна и Шабла.

Фокусът върху културата е като притегателен център за туризъм, търговия
на дребно и други свързани с него дейности (в по-голямата си част към потреб-
лението). Ползите, които се търсят от нея, са насочени предимно в търсенето на
икономически изгоди/растеж. Заявените цели за насърчаване на предприемаче-
ството в сферата на културата, създаването на партньорства между общинската
власт, културните институции, неправителствения сектор и бизнеса за насърча-
ване на художественото творчество са все още далеч от реално изпълнение (на
фона на тези за туризма). Трябва да се обърне поглед и към творческата страна
на културата и то не само по отношение на местните жители, но и за посетители-
те (и техните способности да се развиват, и те да се радват на преживяванията на
местните). Изводът, който можем да направим е, че тези 6 общини се намират
все още на етап, където по отношение на културата аудиторията е разширена, но
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има бариери и филтриране пред производителите. Предприемаческият и произ-
водственият капацитет в сферата не е разгърнат достатъчно.

Културна инфраструктура и културни мероприятия

Поддържането на определена културна инфраструктура на общините също
представлява индикатор за разходите, които се правят в тази област. Прави впе-
чатление, че основните сфери на културния живот са читалищата (вж. табл. 1)

Таблица 1

Културна инфраструктура на изследваните общини

Източник: официални сайтове на общините.

Дейностите, които се развиват в читалищата на отделните места, са:
• Аврен – ориентирани към мерки за насърчаване на творческите залож-

би на деца с изявени дарби като вокални групи, детски танцови състави,
самодейни групи, младежки дейности;

• Бяла – сказки, курс по лозарство, овощарство, шев и кройка;
• Каварна – фолклорен танцов състав „Бизоне”, читалищен театър „проф.

Гочо Гочев”, детско-юношески хор „Морска звезда”, школа по изобра-
зително изкуство;

• Шабла – духов оркестър, танцов състав „Българка”;
• Долни Чифлик – самодейни колективи във всички читалища в общината;
• Балчик – група за естрадно пеене, детска музикална школа, литерату-

рен клуб „Йордан Кръчмаров”, модерен балет, детски хор, смесен хор
„Черноморски звуци”, театрален състав, хор „Добруджанки”, фолклорен
танцов ансамбъл „Балик”, група за стари градски песни, две групи от
млади хора от ромски произход, групи за народни песни и обичаи, танцов
ансамбъл „Добруджанско веселие”, женски хор „Оброчище”.

Културни
институции Аврен Бяла Балчик Д. Чифлик Каварна Шабла Общо

Музеи
- етнографски
- исторически

1
1

1 1
1

3
2

Мемориали 1 1 2

Експозиции 1 1 1 3

Галерии 1 1 2

Паметници 5 1 6

Читалища 15 3 10 16 2 1 47

Общо 15 9 15 18 7 1 65
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Цялостните културни мероприятия са свързани с традиционни фолклорни
прояви, местната кухня, чествания на национални и местни празници. Най-бога-
та и разнообразна културна програма имат Каварна и Балчик (вж. табл. 2).
Видим е фактът, че това са общини с най-много фестивали и празници с нацио-
нално и международно значение и/или участие. Числеността на тези прояви
може да ни ориентира към избора на общинските власти относно предприема-
нето на грандиозни проекти и такива с местно значение. Положителен е фактът,
че се стремят да балансират между два основни елемента в културната поли-
тика – културното многообразие и правото на идентичност. От една страна,
мащабните прояви целят да привлекат публика и отвън, но и в същото време
представят нови и различни неща на местните (например рок-фестивала в Ка-
варна). От друга страна, веднъж дошли за нещо грандиозно, посетителите се
сблъскват и с автентичното на този район.

Таблица 2

Културен календар на общините
към 18.06.2012

Източник: По данни от официалните страници на общините.

При останалите общини акцентът е върху местното и ежедневното (събо-
ри, панаири и фолклорни фестивали), въпреки заявеното желание за междуна-

Културни
мероприятия Аврен Бяла Д. Чифлик Балчик Каварна Шабла Общо

Фестивали
- с местно значение 2 1 1 1 1 6
- с национално

значение
2 4 6

- с международно
значение

17 1 18

Пленери
- местно значение 3 3 1 3
- национално значение 2 6
- международно

значение
1 1

Конкурси 1 1 1 3
Чествания/празници 36 12 16 17 15 34 130
- с национално

значение
1 1 1

- с международно
значение

1

Събори 1 1 3 5

Общо 39 13 19 44 29 36 180
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родни изяви. Те тепърва започват процеса на привличане на посетители чрез
подчертаване на автентичността си (Фест на мидите). Ако Каварна и Балчик
са с най-разнообразна програма, то Аврен и Шабла са начело по брой меропри-
ятия, но при тях фокусът е върху празници, свързани с местната традиция и бит.
Във връзка с правото на идентичност ще отбележим, че във всички общини се
честват етнически празници на роми и мюсюлмани.

Сред най-известните събития на региона са: рок-фестивалът в Каварна,
Националният поетичен конкурс, празниците на морето (Каварна), Международ-
ният филмов фестивал за късометражно кино, Международният фестивал „Balchik
Classic Days”, Националният фолклорен фестивал „Море от ритми”, Национални-
ят пленер „Художници, Балчик, Любов” (Балчик), Народният събор на ваяшки и
други народни певци и свирачи (с. Голица, общ. Долни Чифлик), литературният
конкурс „Георги Давидов”, пленерът по живопис „Арт пътеки” (Шабла), фести-
вал на хайдушката, възрожденската и патриотичната песен (Аврен).

Финансиране на културата в малките общини
по Северното Черноморие

Средствата на общините за култура се акумулират от следните източници:
• национални източници, в това число средства от републиканския бюд-

жет, общинските бюджети и от търговски дружества с държавно или
общинско участие;

• средства от Европейския съюз по Структурните фондове и Кохезионния
фонд, програма „Култура” и програма „Медиа” (които се обединяват от
тази година), които са увеличени за следващия период 2014-2020;17

• привлечени средства от кредитни институции и инвестиционни фондове.
Ако до 2008 г. делът на държавата и на общините в разходите за култура в

България са били почти наравно – 42,28% на 57,78%18, то сега прави впечатле-
ние, че общинските средства са забележимо повече. В бюджетите разходите
за култура се делят на такива за местни дейности, делегирани от държавата
дейности и дофинансирания на държавните дейности с общински приходи (вж.
табл. 3). Следва да отбележим, че в акумулирания общински бюджет те попа-
дат във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”, където освен
тях се отразяват и разходите за спорт и обредни домове най-често.

1 7 Branch, Ann. Creative Europe 2014-2020. Presentation to European cultural networks,30 January
2012, European Commission.

1 8 Council of Europe/ERICarts. Compendium of cultural policies and trends in Europe. 10th ed., 2009.
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Таблица 3

Разходи на общините по функция
„Почивно дело, култура, религиозни дейности”

Източник: Официални отчети на общините към 31.12.2011.

Потвърждава се тенденцията в кризисни периоди културата да е сред най-
засегнатите области и една от първите, за които се намаляват средствата.19 В
таблица 4 са представени разходите за културни дейности само.

Таблица 4

Разходи за култура по общини и дейности*

Балчик Каварна Бяла

2010 2011 2010 2011 2010 2011
За държавни
дейности

289 436 267 989 241 142 234 629 49 322 50 308

Дофинансиране 382 487 539 663 279 897 199 999 6812 20 273
За местни дейности 2 141 906 2 159 321 1 631 376 1 340 914 300 866 266 190
Всичко 2 813 829 2 966 973 2 152 414 1 775 542 357 000 336 771

1 9 Към момента не разполагаме с данни за останалите три общини.

Бяла
2010 г. 2011 г.

всичко ДД ДФ МД всичко ДД ДФ МД
Читалища 55 014 48 202 6812 - 67 481 47 208 20 207 -
Музеи и
художествен
и галерии с
местен
характер

81 801 - - 81 801 92 734 - - 92 734

Други
дейности по
културата

75 396 - - 75 396 64 978 - - 64 798

Балчик
2010 г. 2011 г.

всичко ДД ДФ МД всичко ДД ДФ МД
Читалища 491 507 207 023 284 484 - 523 422 185 910 337 512 -
Исторически
музей 114 575 73 448 41 127 - 113 593 76 151 37 442 -

Календарен
план 570 703 - - 570 703 511 791 - - 511 791

Каварна
2010 г. 2011 г.

всичко ДД ДФ МД всичко ДД ДФ МД
Култура, в
т.ч. 371 159 242 369 128 790
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* ДД – държавни дейности, МД – местни дейности, ДФ – дофинансиране.
Източник: Официални отчети на общините към 31.12.2011.

И тук можем да открием същата тенденция на намаляване на средствата
в областта на културата. В общините Бяла и Балчик едновременно се наблюда-
ва намаляване на държавната субсидия за читалища, в резултат на съкратени
щатни бройки.

Като компенсация, в различни етапи на изпълнение или одобрение в общи-
ните, са следните проекти (вж. табл. 5).

Таблица 5

Изпълнявани и одобрени проекти в общините

Исторически
музей и
художествена
галерия

258 479 112 409 146 070

Читалища 203 960 129 960 74 000
Мероприятия
с местно и
национално
значение

272 500 272 500

Община Мярка/приоритет Проект Стойност
в лева

Аврен Оперативна програма
„Регионално
развитие”, ЕФРР

„От ХІХ до ХХІ век – Традициите са
живи...” – за организирането на 2
културни събития за съхранение на
традиции и занаяти: „Фестивал на
автентичен Аврен” и „Аврен пее и
танцува”.

412 000

Компонент 3
„Културна
инфраструктура”,
ОПРР

„Подобряване на културната
инфраструктура на община Аврен чрез
ремонт и оборудване на читалища на
територията на общината”

2 925 326,60

Програма за
енергийна
ефективност

„Ремонт, обновяване, оборудване и
прилагане на мерки за енергийна
ефективност в 4 читалища в община
Аврен”

3 129 402

Бяла ОПРР „Консервация, реставрация,
експониране и социализация на
антично селище и късноантична
крепост на нос „Св.Атанас” и
превръщането им във водеща
туристическа атракция на територията
на Община Бяла, Варненска област”

5 376 155,32
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В общините Долни Чифлик и Шабла изпълняваните проекти не са в сфера-
та на културата.

Заключение

В резултат на направеното изследване можем да направим следните изво-
ди и обобщения:

1. Възможностите на културата за растеж не се използват изцяло и равно-
мерно. Процесите на въздействие, което тя може да оказва върху град-
ското обновяване, социалното сближаване, разпознаваемостта на даде-
но място и в резултат на това повишаване на неговата атрактивност за
посетители и местни, са на различни етапи в изследваните общини.

2. Общото между тях е, че потенциалът на културата се използва основно
по направление на туризма и свързаните с него дейности. Разглеждани-
те общини възприемат културата единствено като условие за туризма.
Културният туризъм и културните мероприятия се възприемат като ка-
тализатори и двигатели за повишен туристически поток.

3. Дейностите, свързани с привличането на творци отвън, с изключение на
Каварна и Балчик, е слабо засегнато в общините. Дейности, насочени
към подобряване на творческата среда в останалите общини, липсва.
Декларираното желание за повишаване качеството на живот донякъде
остава на думи в тази сфера.

4. Единствените, които поглеждат отвъд обвързването изключително с ту-
ризма – Каварна и Балчик, привличат творци отвън, но и те не напред-
ват в областта на културното предприемачество.

5. За всички общини основно участието на населението се свежда до про-
фесионална и самодейна творческа дейност, организирана в читалища-
та. Трябва да се обърне поглед и към творческата страна на културата
и по отношение на посетителите (и техните способности да се развиват
и те да се радват на преживяванията на местните).

Балчик Мярка „Подкрепа за
създаване и
промотиране на
иновативни културни
събития”, ОПРР

„Балчик - сцена на изкуствата” 525 000

Каварна ОП „Развитие на
човешките ресурси”,
Схема за
безвъзмездна
финансова помощ
BG051PO001-4.2-03
„Да направим
училището
привлекателно за
младите хора”

„Интеграция на децата и младежта в
образованието и обществото чрез
изкуство и спорт”



9 7
Статии

Необходимо е усилията да се насочат към:
1. При осигуряване на ресурси увеличаване на мероприятията с междуна-

родно и национално значение, за да се избегне това затваряне само вътре
в общината, без достатъчно творци отвън (Долни Чифлик, Бяла, Аврен,
Шабла). Предприемане на мерки за създаване на подходящи условия
за привличане на творци и за разнообразяване на културния живот на
общините (без Каварна и Балчик).

2. Завръщане към традиционните занаяти, традиции и фолклор, където е
слабо застъпено, защото въздействието ще е с по-дълготраен ефект.
От друга страна, това са единствените възможности за акцентиране в
някои от общините, предвид наличните им ресурси (например недостатъ-
чно като брой мащабни културни мероприятия, археологически разкоп-
ки, паметници на културата и др.).

3. Създаване на подходящи условия и подобряване на средата във връзка
с културното предприемачество (Каварна и Балчик). Това могат да са
улеснени процедури при регистриране на фирма, консултиране по прав-
ни, данъчни, маркетингови въпроси от страна на общинските власти.

4. Обединяване между общините по линия на културата, което би довело
до увеличаване на възможностите за финансиране и генериране на идеи
по примера на Местна инициативна рибарска група Каварна – Шабла –
Балчик и Бяла – Долни Чифлик. Организиране на местни културни мар-
шрути по линия на античността, средновековните и възрожденските па-
метници, съпроводени с представяне на съпътстващите ги ритуали.

Изявеното желание за социализиране на наследството, насърчаване на
предприемачеството в сферата на културата се оказва химера за повечето об-
щини. Наличен и неизползван докрай ресурс се открива в лицето на занаятите,
фолклора, бита и традициите. Всичко това е съпроводено, или се дължи отчас-
ти на намаляването на средствата за култура в бюджетите им, което донякъде
обяснява ориентацията към европейските структурни фондове.

FINANCIAL  PROVISION  FOR  THE  CULTURAL  POLICY
IN  THE  SMALL  MUNICIPALITIES  ALONG

THE  NORTHERN  BLACK  SEA  COAST  OF  BULGARIA

Assist.  Prof.  Silvia  Dimitrova

Abstract

The article considers the financial provision for the cultural policy in 6 small Black Sea
municipalities in North Bulgaria and the relation with their development. The municipalities
under study are Avren, Balchik, Byala, Dolni Chiflik, Kavarna and Shabla. There are considered
their cultural activities, institutions and the funds they have set aside for them, in order to
observe the fundamental cultural rights and principles of cultural policy.
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ФИНАНСОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  КУЛЬТУРНОЙ  ПОЛИТИКИ
В  МАЛЫХ  ОБЩИНАХ  СЕВЕРНОГО  ПРИЧЕРНОМОРЬЯ  БОЛГАРИИ

Асс.  Силвия  Димитрова

Резюме

В статье рассматривается финансовое обеспечение культурной политики в шести
малых черноморских общинах в Северной Болгарии и ее связь с их развитием. Исследу-
ются общины Аврен, Балчик, Бяла, Долни-Чифлик, Каварна и Шабла. Рассматриваются
культурые мероприятия, институции и средства, на них выделяемые, с целью соблюдения
основных культурных прав и принципов культурной политики.


