Раздел 16 ,,Аудиовизуална политика и култура11
Отговори на Въпросник за изготвяне мнение от

Европейската комисия по молбата за членство на България в ЕС

16. АVДИОВИЗVМНА

А.

1.

ПОЛИТИКА И КVЛТVРА

АVДИОВИЗVМНА ПОЛИТИКА
Каква е същността на правовия режим, регулиращ електронните медии и

радио-

и

телевизионното

разпръскване

(лицензионен,

разрешителен,

концесионен, регистрационен и т.н.)?
Към насrоящия момент все още няма закон за електронните медии.

Националните

радио и телевизия се ръководят на основата на Временен craiyт, приет от Великото народно

събрание на 22 декември 1990 г., който обаче вече не отговаря на съвременните изисквания. В
момента се гласува в Народното събрание на второ четене проект на Закон за радиото и
телевизията (ЗРТВ) и вече са приети първите му глави. Съгласно проекта, правовият режим,

регулиращ електронните медии и радио- и телевизионното разпръскване с национален обхват,
ще бъде концесионен. Съгласно чл.72 на проектозакона (в редакцията му към 12.04.1996 г.),
право да разпросrраняват радио- и телевизионни програми (с изключение на Българско
национално радио /БНР/ и Българска национална телевизия /БНТ/) могат да придобиват всички
лица, които отговарят на условията по Закона за концесиите - за национални ефирни мрежи, и
Закона за съобщенията - за осrаналите, както и на допълнителните изисквания на ЗРТВ .

Съгласно дейсrващата Наредба No. 10 на Комитета по пощи и далекосъобщения,
радио- и телевизионното разпръскване, което не е с национален обхват, подлежи на
лицензиране от Комитета по пощи и далекосъобщения.

2.

Кои електронни медии са лицензирани (или одобрени, разрешени и т.н.)

понастоящем и как се финансират те? ·
До момента са издадени лицензии на операторите на кабелни разпределителни
сисrеми за радио- и телевизионни сигнали (т. нар. кабелна .телевизия) и на месrните
предавателни сrанции за радио- и телевизионно разпръскване. Понасrоящем националните

електронни медии не са лицензирани. Що се касае до финансирането, има часrни и държавни
електронни медии, като приходите и на двата вида в значителна часr са от реклами.

3.

Какви са критериите, прилагани при даване статут на „национални" на
електронните медии и определяне на национална юрисдикция над тях?

Все още не същесrвува легална дефиниция на това понятие. Приема се, че със craiyт
на „Национални" могат да бъдат разпросrранители, покриващи най-малко 50% от територията
на ораната.

4.

Съществуват

ли

ограничения

върху

приемането

и

препредаването

на

програми от други европейски държави?

Към дадения момент не същесrвуват правни или други ограничения върху приемането
и препредаването на програми от други европейски държави.

В Проекта на Закон за радиото и телевизията /ЗРТВ/ обаче е направен опит да бъде
запълнена липсата на правна уредба относно тази материя. Чл.22 изрично описва възможността
да се преизлъчват в ефир и препредават по кабел чуждесrранни програми на чужди езици,
получени чрез спътник. Чл.77 определя реда, по който чуждесrранна радио или ТВ компания
може да излъчва и преизлъчва свои програми от и на българска територия. За целта е
досrатъчно тя да е регисrрирала свое дружество или предсrавителсrво в България.

5.

Какви

са

разпоредбите,

законодателство

за

ако

съществуват

електронните

медии,

такива,

определящи

в

националното
стандартите

в

областите на рекламата, в това число телевизионните пазари (телешоnинг) и
спонсорството, защитата на малолетните и обществения ред, правото на
отговор? (вж. Директивата за телевизията 89/552/ЕЕС)
Засега не съществуват нормативни документи, определящи посочените сrандарти.

-t
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Раздел

на Проекта на ЗРТВ е посветен на рекламата и спонсорството, където тези

II

въпроси са детайлно уредени. Въпреки, че Република България не е приела .Директива
89/552/ЕЕС „Телевизия без граници", в Закона са възприети всички нейни основни положения.
В чл. 37 (редакция към

12.04.1996

г.) е регламентирано, че рекламите се разпространяват след

сключване на писмен договор между радио или телевизионната организация и рекламодателя

пряко, чрез негов представител или чрез посредник. Чл.44 и

45

уреждат спонсорството

-

неговата недопустимост за новини и информационни предавания и допустимостта му и реда за
спонсориране на всички останали дейности на радио и телевизионните организации. Защитата

на личния живот на гражданите е уредена в чл.32 - не се допуска излъчване на факти от личния
живот на гражданите по начин, уронващ честта и достойнството им без тяхно съгласие,
независимо от достоверността на тези факти, освен ако има влязло в сила решение на съда. В
чл. 33 се регламентира правото на отговор на засегнати лица или институции и реда, по който

този отговор следва да бъде излъчен, както и правата на засегнатото лице при отказ за
излъчване на отговора.

Интересите на малолетните са защитени в чл.28
между

6.00

ч.

и

23.00

ч.

на Проекта на ЗРТВ- в програмите

не се допуска да се включват предавания,

които застрашават

психическото, физическото и нравственото развитие на децата и подрастващите;. чл.39, ал.З и
чл. 43, ал.З, т.1 - в рекламите се забранява всичко, което може да увреди психиката на децата
и подрастващите., а рекламите на алкохолни напитки не могат да бъдат насочени към
непълнолетни в предавания за тях. Защита на интересите на малолетните се осигурява и от чл.

14

на Конституцията на Р България, както - и от Наказателния кодекс

глава

-

IV,

чл.чл.186-193,

където таци материя също се третира, макар и в общ план.
Какви нормативни мерки се използват, ако въобще се прилагат такива, за да

6.

се

насърчава

или

определя

като

задължително

излъчването

на

или

инвестирането в определени видове програми (като например кулrурни и

образователни) или пък програми със специфичен географски, езиков или
браншов произход (независими продукции, европейски произведения,
национални творби, програми, изготвени или излъчени на даден език и т.н.)?
Не съществуват ограничения или задължителни изисквания .

Общо правило съгласно чл.22 от законопроекта (в редакцията му от 12.04.1996 г.) е, че
разпространението на радио и телевизионни програми на българска територия става на
български език. В ал.2 на същия член се създават изключения от това правило. Допуска се
използването

драматични

на

и

други

езици

аудиовизуални

при

изпълнение

произведения;

на

в

чуждестранни

образователни

музикални,

музикално

предавания,

включващи

обучение на съответния език; при излъчване в ефир и препредаване по кабел на чуждестранни
радио и телевизионни програми, получени чрез телекомуникационен спътник и в излъчвания,

специално предназначени за чужбина. Това изброяване на изключенията е изчерпателно и не

се допуска използването на друг език освен българския при случаи, различни от изброените.
Съгласно чл.23 ал.1 от проекта на ЗРТВ най-малко 30 о/о от годишното програмно
време за БНР и БНТ и 15 о/о от това време за всички останали трябва да бъде българска
продукция (по точно „продукция на български език"), като се изключат информационните и
спортни предавания, рекламите, радио и ТВ игри, телетекста .

Чл.23 ал. 2 предвижда, че за ТВ организации с национален обхват „преобладаващата
част" от програмата им трябва да бъде европейска продукция. (В съгласие с чл.5 от Директива
89/552/ЕЕС)
Чл.27 закрепва правото на местни програми на регионалните радио- и ТВ станции,

чл.30
поощряването
на
образователни
предавания,
които
са
в
синхрон
с
общообразователните програми, одобрени от Министерство на образованието, науката и
технологиите с обозначение за коя възрастова група са предназначени. Чл.7 5 дава право на
кметствата да създават и разпространяват програми на своята територия, а чл.76

-

това право

на висшите училища, след издаване на разрешения по установения ред.

7.

Съществуват ли такива мерки и по отношение на другите медии (кино,
театри, видео и т.н.)?

Българската държава, в лицето на Министерство на културата,

чрез Националния

филмов център (НФЦ) подпомага финансово българското филмопроизводство по установените
в западноевропейските страни правила. Средствата за национално филмопроизводство се
определят ежегодно и са на отделен ред в държавния бюджет.

3
Нормативно въпросът с финансирането е подробно уреден в Правилника за
устройството и дейността на Националния филмов цеt-ПЪр, утвърден от Министьра на културата .
Съгласно него, Филмовият цеt-ПЪр субсидира след конкурс филмови проекти в игралното,
анимационното и документалното кино до 80 о/о от проектобюджета им . Практически почти
всички създавани игрални и анимационни филми в България , вкл. и копродукциите са
субсидирани от НФЦ.

От 1 януари 1993 г. България е член на паневропейския фонд за копродукции и
подпомагане на европейското кино „ Евроимаж" към Съвета на Европа . Досега балансът от
това членство е изцяло положителен.

В момента се провеждат дипломатическите разговори за присъединяването на нашата

страна

към

Програмата

„Медия"

на

11

Европейската

комисия

с

посредничеството

на

,,Аудиовизуална Еврика" .
Приетият през

1993

г. нов Закон за авторско право и сродните му права установява

фигурата на продуцента като водеща във филмопроизводството, обезпечава правата на
авторите

и

по

този

начин

се

явява

важен

закон,

гарантиращ

и

насърчаващ

процесите

на

националното филмопроизводство. Чл.65 ал.5 от проекта за ЗРТВ изисква минимум 10% от
годишното програмно време на БНТ да бъде отделено за продукти, създадени от български
външни продуценти, като се изключи времето на информационните и спортни предавания,
рекламите, радио и ТВ игри, телетекста .

Също така чл. 68 е посветен на поощряване на националното филмово производство и
звукозаписна дейност. Алинея 1 гарантира нетния приход от продажбата на собствена
аудиовизуална

продукция на БНТ
да отива за ново производство . БНР подпомага
звукозаписната дейност на произведения от български автори като отделя ежегодно нетния
приход от продажбата на собствена звукозаписна продукция. Алинея 3 предвижда не по
малко от 15 о/о от бюджетните приходи и 15 о/о от приходите от рекламна и друга стопанска
дейност на БНТ да се изразходват за създаването на нови български филми, както и не по
малко от 5 % от приходите от рекламна и друга стопанска дейност на БНР и не по-малко от 3 %
от бюджета му да се изразходват за създаване на български музикални и радиодраматични
произведения .

Какви

8.

дефиниции

се

използват,

за

да

бъде

отделено

радио-

и

телевизионното разпръскване от останалите услу ги?

В Допълнителните разпоредби на приемания сега Закон за радиото и телевизията е
дадена дефиниция, която гласи следното : ,,Разпространение на радио- и телевизионни
програми е излъчване, преизлъчване, предаване или препредаване на радио- и телевизионни

програми чрез знаци, сигнали, текстове, изображения и звуци по ефирна, проводникова или

оптична информационна прено~на среда и довеждането им до знанието на слушатели или
зрители, като се изключат съобщителните услуги, осъществявани по индивидуално искане".
Какви правилници и нормативни актове регулират общественото и частно

9.

радио- и телевизионно разпръскване?

В Конституцията на Република България, чл.чл. 18, 39, 40 и 41 и §6 от Преходните и
заключителни разпоредби, са регламентирани основни принципи на свободата на изразяване
на информацията и нейното разпространение чрез електронните медии. Съответна
регламентация,

засягаща

техническите

аспекти

на

проблема,

се

съдържа

в

Закона

за

концесиите и Правилника за прилагането му, Закона за съобщенията и Наредба No.1 О, както и
в Технически изисквания, правила и норми за изграждане на местни предавателни станции за

радио- и/или телевизионно разпръскване утвърдени със заповед на председателя на Комитета
по пощи и далекосъобщения. Съгласно Закона за концесиите и приложение N1 към пар. 4,
ал.1 на Наредба N1 О националните телевизионни и радиомрежи подлежат на концесионен
режим. Съгласно Приложение N1 към чл.2, ал.2 от Наредба N10 на КПД местните
предавателни станции за радио- и/или телевизионно разпръскване подлежат на лицензиране и
трябва да отговарят на съответни технически изисквания и правила. В сега действащия Закон
за съобщенията глава четвърта е посветена на проблеми на радиото, телевизията и жичната
радиофикация в техния технически аспект. В чл.39 от този закон се предвижда, че
председателят на Комитета по пощи и далекосъобщения определя реда за проектиране,
изграждане,

използване,

съхраняване,

преместване

и

закриване

на

радио - съоръжения.

Разпоредби, касаещи тази материя, са включени и в проектозакона за далекосъобщенията.

4
Програмният аспект ще се регламентира с новия Закон за радиото и телевизията. Частично
тази материя е регламентирана и в Основните положения на временен cтaiyr на БНТ и БНР .

1 О.

Какви са законовите разпоредби по отношение на изключителните права за
излъчване на крупни събития (културни, спортни и др.)?

На БНТ като член на EBU са дадени специални права за излъчване на такива събития,
но това не са изключителни права в правния смисъл на понятието . Не съществува действаща

нормативна разпоредба, даваща изключителни права за излъчване на такива събития . Чл.7 от
Проекта на ЗРТВ (в редакцията от 12.04.96 r) предвижда изрична забрана за всички радио и
телевизионни организации да
придобиват изключителни права за отразяването в техните
програми на събития със значим обществен интерес.
Какъв е режимът за даване на честоти (наземни или други)?

11.

Законът за концесиите регламентира концесионен режим за

Съгласно ПМС

N 60

от

1990 r.

даване

на честоти .

държавната политика за управление на радиочестотния спектър

на територията на страната се провежда от Междуведомствена комисия за радиочестотите.

Тази комисия разработва таблица за разпределение на радиочестотните ленти между
радиослужбите на отделните министерства, други ведомства и организации, която се
утвърждава

от

Министерски

съвет.

МКРЧ

разпределя

радиочестотните

ленти ,

отделя

и

присвоява радиочестоти или радиочестотни канали за съответните министерства и ведомства.

МКРЧ

издава разрешения за използуване на радиочестоти или

радиочестотни канали

на

територията на страната.

Съгласно Правилника на МКРЧ работата на Комисията се ръководи и организира от
председателя й, който по право е председателят на КПД . В състава на МКРЧ влизат по двама
представители на КПД и МО и по един представител на МВР, БАН , БНТ, БНР и Министерство

на промишлеността.
седалище

в

КПА,

Към МКРЧ
която

се

е създадена постоянно действуваща работна

ръководи

от

председателя

на

Комитета .

В

група със

нея

влизат

и

представители на МО и МВР.

12.

Какви са условията, с които е свързано даването на честоти или спътникови
капацитетни мощности?

Условието за ползване на честотни ленти за реализация на спътникови връзки е да има
вътрешно и международно съгласуване . Последното се прави, за да се установи
честотни ленти

не

са

смутени

или

дали

спътниковата

излъчваща

станция

не

дали тези

смущава други

станции (спътникови и не спътникови), у нас и в съседните на нас държави. Ползваните честотни

ленти за спътникови връзки трябва да са в международно приетите за тази цел .

1 З.

Какъв е режимът, реrулиращ излъчването чрез спътник?

Режимът,

регулиращ

излъчването

национално покритие и лицензионен

14.

Какви

-

чрез

спътник,

е

концесионен

-

за

случаите

с

за всички останали случаи.

са съществуващите

разпределителни

системи

(наземни,

кабелни,

спътникови)? Какви са, ако има такива, задължителните разпоредби (напр.
задължението на дадена мрежа непременно да разпространява определени

канали)?

Съществуващата разпределителна система включва наземни кабелни, радиорелейни и
спътникови линии. Във всички издадени лицензии за кабелни разпределителни системи за
радио и телевизионни сигнали в тяхната програмна част съществува задължение да се излъчват

двете програми на БНТ.

15.

Какви са разпоредбите и изискванията по отношение на техническите
стандарти за излъчване и разпространение на сигнала?

Списък на действащите в страната стандарти за радио- и телевизионно разпръскване е
приведен в Таблица 1, а за кабелни разпределителни системи - в Таблица 2. Докато
стандартите за кабелни разпределителни системи съответствуват изцяло на международни и
европейски стандарти, привеждането на стандартите ни за радио и телевизионно разпръскване
в съответствие с европейските стандарти едва сега започва.
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Табл ица

1

СТАНДАРТИ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННО РАЗПРЪСКВАНЕ
в ьведени

1.

БДС

EN 50 067 - 1993

2.

БДС

ETS 300 086 - 1995

европеиски стандарти

Сисrема за предаване на цифрова информация по мрежи за
радиоразпръскване на VКВ-ЧМ /RDS/
Радиосъоръжения
Технически
радиосrанции

Земна

сисrеми .

и

изисквания

и

изпитване

за

и

външен

вътрешен

с

служба.

подвижна

условия

на

съединител,

предназначени предимно за аналогова реч

3.

БДС

ETS 300 135

1995

Радиосъоръжения и сисrеми . Радиотелефони за граждански
обхват с ъглова модулация . Технически изисквания и методи
на изпитване

БДС ЕТS

4.

300 384 - 1995

Vcrpoйcrвa

П редаватели

радиопредавател н и .

VКВ -ЧМ

за

звуково радиоразпръскване

н ационални

1.
2.
3.

БДС

17224-96
БДС 4986-72
БДС 12544-83

стандарти

Сисrеми за телевизионно разпръскване . Основни параметр и
Телевизия . Основни термини и определения
Канали

Телевизия .

Обхвати

чесrотни .

телевизионно

за

разпръскване

4.

БДС

2742-83

Изискване

за

по

надеждносr

метода

на

последователния

анализ на радиопредаватели

5.

БДС

7213 54-72

БДС

1149-89

6.

Степен на защита на радиопредаватели срещу поражения от
електрически ток

?·

Заземявания
Технически

обекти .

съобщителни

в

изисквания .

Правила за

Терминоло гия .
Норми

изпълнение .

за

съпротивлен ия . Електрически измервания

7.
8.

БДС

9.
10.

БДС

БДС

БДС

3035 -76
4616-84

Знаци за маркировка и опаковка на радиопредаватели

4618-72
61 28-73

Телевизия черно-бяла . Основни параметри

Радиораз п ръскване на УКВ -ЧМ . Основни параметри

Ретранслатори

телевизионни

с

п реобразуване

пряко

на

чесrотата . Технически изисквания

11.

БДС

15886-84

Предаватели

радиоразпръсквателни

нискочесrотния

и

средночесrотн ия

от

сrационарни

обхват

автоматизира н и .

Основни параметри, общи технически изисквания и методи
за измерване

12.

БДС

16644-87

Предаватели от хектометровия и декаметровия вълнов обхват
1kW за служеб на радиовръзка. Основн и
мощносr ДО

с

параметри и технически изисквания

13 .

БДС

14.
15.
16.
17.

БДС

БДС

7652 -81
15139-80
15357 -81
7846-70
765 2-85

18.

БДС

10652-73

БДС
БДС

Радиосrанции УКВ портативни, мобилни и сrационар н и
Методи за изпитвания на радиопредаватели
Климатични условия за изпитвания на радиопредаватели

Ретранслатори телевизионни

1-V обхват. Методи за измерване

Радиотелефони с . ъглова модулация за сухопътни подвижни
служби . Типове, основни параметри, общи техническ и
изисквания и методи за измерване

Радиосrанции

VKB

портативни,

мобилни

сrационарни .

и

Климатич н и и механични изисквания . Методи на изп итване

19.
20.

БДС

БДС

17344-93
16252-85

Радиоудължител телефонен
Радиосrанции

с

еднолентова

модулация

за

сухопътна

подвижна служба

21 .

БДС

14434-85

Радиотелефони на УКВ

с

чесrотна

фазова

или

модулация .

Надеждносr . Изисквания и методи за изпитване

22.

БДС

11189-73

Радиосrанции

УКВ

преносими

с

мощносr

до

0,1W

с

амплитудна модулация . Технически изисквания

23.

БДС

11307-73

Радиосrанции за сухопътна

еднолентова

радиовръзка

в

кв

обхват. Технически изисквания

24.
25 .

БДС
БДС

11428-73
13551 -76

Предаватели морски еднолентови . Технически изисквания

Предаватели едноле нтови късовълнови с мощносr от

kW

за

служебна

сrационарна

1 до 100

радиовръзка.

Технически

фазова

модулация .

из исквания

26.

БДС

11084-73

Радиосrанции

УКВ

с

чесrотна

ил и

Маркировка, опаковка, съхранение и документация

27.

он

32 77800-93

Радиопредаватели

- VKB - ЧМ

6
28.
29.

он
он

32 82697-93
32 86335-93

Табл ица
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СТАНДАРТИ ЗА КАБЕЛНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ

1.

Сисrеми кабелни разпределителни за радио и телевизионни

БДС 17265/1 -95
/IEC 728-1/

сигнали . Часr

Термини

1:

определения .

и

Основни

параметри . Технически изисквания

2.
3.
4.

БДС 17265/2-95
/IEC 728-1/
БДС 17326-96
/EN 50083-1/
БДС 17352-94
/ EN 50083-3/

Сисrеми кабелни разпределителни за
сигнали.Часr

2:

радио

и

телевизионни

ради о

и

телевизионни

Методи за измерване

Сисrеми кабелни разпределителни за

сигнали. Изисквания за безопасносr
Сисrеми кабелни разпределителни за радио и телевизионни
сигнали .

Активни

широколентови

елементи

за

коаксиални

разпределителни сисrеми

5.

Сисrеми кабелни разпределителни за радио и телевизионни

БДС 17351-94
/prEN 50083-4/

сигнали.

Пасивни

широколентови

елементи

за

коаксиални

разпределителни сисrеми

6.
7.

8.

Сисrеми кабелни разпределителни за радио и · телевизионни

БДС 17369-95
/EN 50083-5/
БДС 17369-95
/EN 50083-2/
БДС ...
/EN 50083-6/

сигнали . Главна сrанция

Сисrеми кабелни разпределителни за радио и телевизионни
сигнали . Електромагнитна съвмесrимосr

Сисrеми кабелни разпределителни за

радио

и

телевизионни

сигнали. Оптически усrройсrва

Какви правни мерки са валидни по отношение кодирането на сигналите?

16.

В България не се излъчват кодирани радио и телевизионни програми. Липсва правна
регламентация за кодиране на радио и телевизионните сигнали.

Какви

17.

механизми

за

финансова

подкрепа

на

аудиовизуалния

бранш

съществуват, ако изобщо има такива механизми?

Важат прав!,1лата за финансова подкрепа, изложени в отговорите по т.т.6 и 7.

Съществуват ли намерения за участие в програмите на ЕС в тази област? В

18.

кои програми?
България
Европейския

има

сьюз.

намерение от

Присьединяването

1977
към

г. да се
нея

е

включи
не

само

в
от

програмата

„Медия

изключителна

11"

на

важност

за

развитието на аудиовизуалния сектор на страната., но би спомогнало за приобщаването ни към

единния европейски* пазар на филми, телевизионни програми, както и за участието на
български кинопрофесионалисти в чуждестранни филми. България възнамерява да участва и в
трите направления на програмата - ,,Обучение", ,,Развитие" и „Разпространение", но все пак
при недостига на държавни средства за реализация на филми приоритетно ще бъде
направлението

„Развитие",

в

което

страната

ще

участва

с

проекти

в

подпрограмата

„Европейски сценарен фонд", подпрограмите за сьздаване на документални и анимационни
филми и преподготовка на проектите и подпрограмата „SCALE", отнасяща се специално до
подпомагане на проектите за малките страни.

В направлението

„ Разпространение"

най-голямо значение за нас има подпрограмата

"EFDO" за подпомагане разпространението на европейски филми в България и на български
филми в Европа и в подпрограмата „ВаЬе/" за подкрепа на разпространението на телевизионни
програми. С помощта на подпрограмите „Europa Cinemas" и „Media Salles" в България ще
могат да се сьживят и модернизират редица кинотеатри, които сега са в критично сьстояние .

В направлението „Обучение " важни за България са подпрограмите „EAVE"
за
професионално обучение на малки и средни продуцентски компаниии „Media Business
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School", · където могат да се учат множество 6ълrарски продуценти, филмови мениджъри,
разпространители и пр.

Тъй като България е една от най-богатите на паметници на културата страни в Европа,
тя ще се стреми да отдели особено внимание в рамките на програма „Медия 11" на
интерактивните проекти в аудиовизуалната сфера. Биха могли да бъдат финансирани
създаването

на

CD-ROM за тракийската култура и за Боянската църква. Съществуват

телевизионни програми, посветени на българското културно наследство и чрез участието ни в
„Медия 11" чрез смесено финансиране биха могли да се създадат видеокасети за древната
култура по българските земи. Това ще спомогне за осъществяване на целта на ЕС за
съхраняване на европейската културна идентичност чрез взаимното опознаване на културите.

19.

Какви правни и/или финансови механизми съществуват за международно
копродуценство (в киното и/или телевизиятаН

От една страна, за международните филмови копродукции с българско участие важат
общите механизми в Правилника за устройството и дейността на Националния филмов център.
Допълнително глава XII на Правилника урежда облекчен режим за субсидия за
международни копродукции с българско участие . С предимствата по тази глава се ползуват
проектите, получили субсидия от фонда „Евроимаж" на Съвета на Европа или от национална
филмова институция на някоя от европейските държави. (Фонд „ЕСО" на CNC на първо място)

20.

Какви са изискванията и задълженията относно аудиовизуалните архиви?

Съществува . Българска национална филмотека (БНФ) като общодържавен филмов
~хив. БНФ е една от институциите, признати от Министерския съвет с особен статут като
„национална" и със специална финансова подкрепа. Съгласно Закона за архивите и
Правилника на БНФ, всички филми на лента се съхраняват в БНФ . Въпреки затрудненията на
бюджета в момента, Министерство на културата финансира изграждането на ново модерно
филмохранилище на филмотеката .

Българска национална телевизия съхранява в собствен архив своите аудиовизуални
продукти .

Като

цяло

България

приема

текста

на

предложената

Конвенция

за

защита

на

аудиовизуалното наследство на Съвета на Европа и е готова да я подпише след корекциите,

които ще се обсъдят и приемат на Конференцията на европейските министри, отговарящи за
киното, която ще се проведе в Будапеща на

21.

28

и

29

октомври 1996г.

Какъв правен режим е валиден по отношение на радиоразпръскването?

По отношение на радиоразпръскването действат разпоредбите на Закона за
съобщенията, Наредба No. 10 на Комитета по пощи и далекосъобщения, както и Технически
изисквания, правила и норми за изграждане на местни предавателни станции за радио- и/или
телевизионно разпръскване утвърдени със заповед на председателя на Комитета* по пощи и
далекосъобщения. В сега действащия Закон за съобщенията глава четвърта е посветена на
проблеми на радиото, телевизията и жичната радиофикация в техния технически аспект. В
чл.39 от този закон се предвижда, че председателят на Комитета по пощи и далекосъобщения
определя реда за проектиране , изграждане, използване, съхраняване , преместване и закриване

на радио-съоръжения. Съгласно Наредба N10 на КПД местните предавателни станции за
радио- и/или телевизионно разпръскване подлежат на лицензиране и трябва да отговарят на
съответни

технически изисквания и правила, а съгласно Закона за концесиите и приложение

N1 към пар . 4, ал.1 на Наредба N10 националните телевизионни и радиомрежи подлежат на
концесионен режим.

22.

Какви

ограничения

съществуват,

ако

въобще

има

такива,

върху

собствеността на телевизионни и/или радиостанции?
Не съществуват ограничения относно собствеността на телевизионни и радиостанции.
В никой от сега действащите в страната закони, както и в законопроектите в тази област не се
предвиждат такива ограничения. Излъчващите радиосъоръжения се пускат на пазара и/или се

свързват към далекосъобщителните мрежи само ако техният тип е одоб рен, съгласно
проектозакона за далекосъобщенията. Всяко физическо или юридическо лице може да закупи
такива без ограничения.·
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23.

Какви системи съществуват за статистиката, отнасяща се до ау диовизуал

ните дейности?

За аудиовизията като цяло дейсrваща е системата на Националния статистически

институт. Неговата дейност и правомощия са регламентирани в Закона за статистиката. С този

закон се създава ред за получаване, обработка и съхранение на данните от различните
учреждения. Националният статистически институт обработва и
разполага с най- пълна

информация относно аудиовизуалните дейности .

Националният филмов център систематизира данни, свързани с филмопроизводсrвото
и филморазпространението в киносалоните.
Българска национална телевизия систематизира информация, отнасяща се до нейната
продукция и обхват.

Б.

КУЛТУРА

Какви са механизмите за подпомагане, ако изобщо има такива, в
области: художествено творчество, новаторски проекти в

1.

следните

културата,

усъвършенствуване

на уменията

на художници

и

културни

дейци, културно сътрудничество с други страни?
Българската държава в лицето на Министерсrво на културата и чрез националните

центрове по изкусrвата към Министерсrвото на културата подпомага финансово проекти в
различни сфери на културна дейност и творчество - книгоиздаване, музика и танц, театър,
филмопроизводсrво, опазване и популяризиране на движимите паметници на културата и
изобразителните изкуства.
Националните

центрове

по

изкуствата

към

Министерсrвото

на

културата

са

специализирани бюджетни звена с нестопанска цел в областта на културата и имат статут на
юридически лица . Те са разпоредители на кредитите по изпълнението на бюджета в секторите,
за които отговарят. Утвърдените от министъра на културата правилници за устройството и
дейността на националните центрове регламентират разпределянето на конкурсен принцип на

част от държавните субсидии за проекти . Проектите се представят и обсъждат от създадени
към всеки център Национални експертни съвети или комисии. Те се назначават от министъра на

културата и са съставени от изтъкнати специалисти в съответната област

- представители на

националните културни институции , на творческите съюзи, на специализирани научни институти

и звена . Комисиите/съветите са с двугодишен мандат. Свикват се на работни сесии два пъти
годишно . Обявяването на всяка сесия се разгласява в средствата за масово осведомяване.
Право да кандидатсrвувата за държавна субсидия чрез представянето на свои проекти имат
държавни, частни и общински културни организации . Националните комисии/съвети вземат
решение за печелившите проекти,

на основание на което съответните

национални

центрове

премират проектит, като превеждат спечелената субсидия на кандидатствуващата организация.

По тази обща процедурна схема разпределят субсидии:
Националният център за театър чрез двете национални експертни комисии - за
драматичен и за куклен театар, отпуска субсидии за проекти, предвиждащи създаването на нов
спектакъл, разпространението на готов спектакъл, написването на нова пиеса , написването или

издаването на книга, свързана с театъра, организирането на фестивал или друг театрален
форум .
Националният център за музика и танц чрез двете национални експертни комисии

-

за музикално творчесrво и за музикално-изпълнителско изкуство, отпуска субсидии на проекти
за реализация на съвременно българско музикално и танцово творчество, реализация

на

българското и световно музикално и танцово наследство, както и за турнета
и гастроли на концертна продукция и спектакли.

Националният център за музеи, галерии и изобразително изкуство подпомага
проекти в областта на музейното и галерийното дело и изобразителните изкуство, които по
подробно са изложени в отговора на въпрос N 3 от настоящия подраздел.
Националният център за книгата подпомага издателски проекти, които са описани

по-подробно в отговора на въпрос N 2 от настоящия подраздел.
Националният филмов център
отпуска субсидии за проекти в областта на
българското филмопроизводсrво, които са описани в отговора на въпрос N 7 от подраздел А.
Друг

механизъм

за

подпомагане

провеждането

на

крупни

национални

и

международни прояви е отпускането на финансова помощ от създадения към Миниtтерство

на културата фонд „Развитие на културата", което се извършва с решение на Колегиума на МК
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по предложение на директор на национален цен~ър по

изкуствата,

заместник-министър или

министър на културата .

България развива културните си взаимоотношения с другите държави на двустранна и
многостранна основа. Двустранното и многостранното сътрудничество са еднакво ценни за
международната културна политика на нашата страна, те са взаимно свързани и взаимно се
допълват .

1. Двусrранно сътрудничесrво
България

помържа двустранни

културни връзки с

над

50

страни

от

целия

свят.

Основен инструмент на двустранното културно сътрудничество са културните спогодби и
сключваните въз основа на тях програми за културен, научен и образователен обмен или
протоколи за пряко сътрудничество между Министерство на културата на Р България и негови

чуждестранни аналози, както и дейността на културните институти в чужбина, основаваща се на
специално сключвани двустранни спогодби за техния юридически статут и функциониране.
България е подписала културни спогодби с над 50 държави, голяма част от които са
сключени преди 30 и повече години . Културните спогодби се конкретизират чрез двустранни
междуправителствени програми за културен, научен и образователен обмен, периодично
подновявани на всеки три години . Подписването на тези програми дава държавни гаранции за
сравнително широк и интензивен безвалутен обмен и сътрудничество . Министерство на

културата на Република България изготвя раздел „Култура" в тях и отговаря за неговото
изпълнение.

Друга възможност за културно коопериране е разработването и подписването на
преки двустранни споразумения за сътрудничество между Министерство на културата на

Република България и неговите чуждестранни аналози, както и между отделни български и
чужди културни организации и институции . Тези споразумения, в сравнение с гореспоменатите

програми, визират само културния обмен и са по-оперативни, по-действени. Такива
протоколи, обхващащи дву- или тригодишен период от време, са сключени с Унгария и
Словакия, предстои подписване на протоколи с Украйна и Молдова.
Министерството на културата, от друга страна, насърчава установяването на директни

контакти и сключването на споразумения за сътрудничество между български и чуждестранни
културни институции, например между отделни библиотеки, театри, и пр.

2. Многосrранно сътрудничесrво
Многостранното сътрудничество е свързано преди всичко с участието на Република
България в различни международни междуправителствени и неправителствени организации,

занимаващи се с културна дейност и обмен.
Интегрирането

на

България

в

европейските

междуправителствени

организации

е

политически приоритет за нашата страна, откъдето произтича и първостепенното значение на

участието ни в европейските културни структури и институции като ефективен механизъм за
реализиране на културни взаимодействие с европейско измерение.
А. Европейски съюз

След влизането в сила от 1 февруари 1995 г. на Европейското споразумение за
асоцииране между Европейските общности и техните страни-членки от една страна, и
България, от друга, приоритетно значение за Министерство на културата придоби дейността по
интегрирането ни в Съюза.

България полага усилия да участвува активно в програмите на ЕС за култура и
аудиовизия - тема, която е по-подробно изяснена в отговора на въпрос N 4 от настоящия
раздел.

Един сериозен механизъм за подпомагане преструктурирането на културния сектор в
България и в частност на художественото творчество,

новаторските проекти в културата,

усъвършенстването -на професионалната квалификация на творци и културни мениджъри, на
културното сътрудничество с европейските страни е откриването на програма ФАР за
българската култура от 1996 r. България ще бъде първата измежду всички източно- и

централноевропейски страни, реципиенти на безвъзмездна финансова помощ в рамките на
ФАР, в която развитието на културния сектор ще бъде подпомогнато от Европейския съюз чрез
програма ФАР. България вече разработи, и от септември т.r. се надяваме да влезе в действие,
първата пилотна програма ФАР в областта на културата. Освен институционалната помощ за
укрепване и реформиране на сектора, програмата предвижда създаването на Евро-български
културен цен~ър в София и учредяването на Фонд за подпомагане на изкуствата .
Б . Съвет на Европа
България е член на Съвета на Европа едва от

тази най-стара европейска организация.

1992 r.,

но вече се ползува с авторитет в

В сферата на културата нашата страна активно

сътрудничи в Комитета за култура, в Комитета за културно сътрудничество, в Комитета за
културно наследство и в Комитета за кино на СЕ.
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Приоритетни за Бълария са следните наравления и програми на СЕ: програмата за

анализ и оценка на националните културни политики, сътрудничеството в сферата на
кинопроизводството, програмата за книгата и библиотеките, културните европейски маршрути,
опазването на културното наследство, програмата за оказване на техническа и консултативна

помощ на новите страни-членки на СЕ.

Организираните в нашата страна със съдействието на СЕ семинари по

различни

проблеми на културата в периода на преход към демократична социална практика и пазарно
ориентирана икономика, както и участието на български творци и културни дейци в значими
европейски срещи, кръгли маси, колоквиуми под егидата на СЕ допринасят в · голяма степен за

ускоряване процеса на реформите в сферата на културата.
Специално внимание заслужава участието ни в Европейския фонд за копродукции
„Евроимаж" с оглед реализирането на съвместни български филмови продукции с други страни
и стимулиране на българското филмово производство, както и функционирането на три салона
за кино показ, които бяха създадени с подкрепата на „ Евроимаж".
В. ЮНЕСКО

Като страна с богати културни традиции и широки международни връзки България
активно работи в програмите и инициативите на ЮНЕСКО още от създаването на
организацията. Приоритетните задачи в културното ни сътрудничество с ЮНЕСКО допълват и
обогатяват дейността ни в културния обмен със Съвета на Европа и Европейския съюз.
Значими направления на българското сътрудничество в рамките на ЮНЕСКО са:

•

опазването на културното наследство и по-специално на седемте български културни

•
•
•

съхраняване на филмовото наследство

паметника, включени в Списъка на световното културно наследство

създаване на баз~ данни за автентичен балкански фолклор
развитие на културния плурализъм и междукултурния диалог

През последните години в рамките на програмата „Световно десетилетие за културно

развитие"

България

мултидисциплинарен

бе

инициатор,

европейски

организатор

проект,

и

озаглавен

координатор
„Синият

на

Дунав" .

един
Той

мащабен
предвижда

израбатването на сравнително изследване на културните политики на крайдунавските страни,
резултатът от който предстои да бъде отпечатан, както ·и обсъждане и споделяне опита по
проблемите на приватизацията и финансирането в сферата на културата .
Културният проект „Синият Дунав" илюстрира усилията на България за изграждане на
Дунавско културно пространство. Дунав е естествен икономически и културен коридор в
Европа.

Ето защо

България

е лансирала

и

осъществила

редица

инициативи за

културно

взаимодействие на крайдунавските страни /,,Синият Дунав" в рамките на ЮНЕСКО, участие в

проекта на Съвета на Европа „Дунавско европейско културно пространство"/ и смята да
продължи да работи в тази посока.
Г. ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
България

сътрудничи

активно

и

в

редица

неправителствени

международни

организации като ИКОМОС, ИКРОМ, ИТИ, АЯП, ИКОГРАДА и пр. В подкрепа на това говори

и фактът, че София ще бъде домакин на Генералната асамблея на ИКОМОС през 1996 г.
Внимание заслужава и пълноправното членство на нашата страна в Движението на

страните, споделящи френски език, което създава възможности и механизъм за участие в
програмите на различните форми на франкофонско културно сътрудничество.
Засега най-значимият проект по линия на франкофонията е учредяването на
франкофонски институт за администрация и управление в София /ФИАУ/. България е член и на
франкофонската Агенция за културно и техническо сътрудничество /АССТ/, но участието й в
нея предстои да се активизира след изграждането на регионално франкофонско пространство
в Източна Европа.

България би желала, от друга страна, чрез франкофонските инициативи и проекти да
си осигури действителната подкрепа на страни като Франция, Белгия и Люксембург за каузата
на европейската интеграция на нашата страна, както и да активизира културния си обмен с
Канада и по-специално с Квебек, и с някои африкански страни.
Какви са програмите за подпомагане, ако въобще съществуват такива, в
областrа на литературното творчество и художествения превод?

2.

Националният център за книгата (НЦК) към Министерството на културата провежда
всяка година конкурс за подпомагане на издателски проекти по

програмата „Помощ за

книгата". Чрез него се отпуска държавна субсидия за покриване на част от разноските по

издаването на книги, които обогатяват културния живот на нацията, но поради малките си
тиражи и съответно високите цени, биха били финансово неизгодни за издателите без тази
подкрепа.
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Програмата покрива проекти в три направления - българска художествена литера~ура
(с квоти специално.за авторски дебюти и детски заглавия), хуманитаристика и научни издания
от български автор, и преводна литера~ура - хуманитаристика и класика.
От 1996 г. НЦК стартира и нова програма - ,,Литера~ура и бъдеще", чрез която също
на конкурсна основа се подпомагат литера~урни периодични издания, както

и се подпома га

попълването на библиотечните фондове с нови заглавия .
НЦК е инциатор и организатор на симпозиум „ Приятели на българската литара~ура",
който позволява на преводачи, издатели и изследователи да се запознаят със съвременните

литера~урни процеси в България .
В сътрудничество с Асоциацията на българските книгоиздатели и Националния дворец
на кул~урата НЦК организира на всеки две години Международен панаир на книгата, както и

представяния на българската книга и литера~ура на форуми в чужбина, като по този начин
насърчава кул~урния обмен и взаимното опознаване чрез възможностите на писменото слово.
Какви са програмите за подпомагане, ако има такива, в областта на

з.

културно-историческото наследство?

Опазването на кул~урно-историческо наследство е стратегическа задача на българската
държавна кул~урна политика. Всяка година МК определя размера на бюджетните средства за
опазването на недвижимите паметници на кул~урата. Ограничените финансови възможности
налагат селекция · на базата на строго определени критерии за финансиране на
консервационно-реставрационните дейности, както следва :

1/ историческа и кул~урна стойност на паметника;
2/ техническо състояние на паметника по отношение на неговата архитек~урно
строителна субстанция и трайно принадлежащите му художествени ценности;
3/ собственост на паметника - като обект на внимание се приемат ПК, при които
съществуват други интереси и мотивации , освен тези на държавата да съхрани тяхната висока

историческа и кул~урна стойност, вкл. и тяхната автентична социална функция

- това са култови

и археологически паметници.

От ~ук следва формиране на определена концепция в разпределянето на държавната
субсидия , в съответствие с категорията на НПК.
Ако финансовите ангажименти по опазването на ПК от местно и национално значение
могат да бъдат разпределени между държава, общини, религиозни организации собственици и
ползуватели, то

опазването на ПК, вписани в Листа на
наследство се поемат изцяло от републиканския бюджет.

ЮНЕСКО за

световно

кул~урно

Освен това, предвид икономическите трудности в периода на преход съществува

безспорна необходимост от разпределяне на финансовите ангажименти между държавата и
всички други субекти на опазването на недвижимите паметници на кул~урата .
Националният център за музеи и галерии към МК субсидира на конкурсен принцип
проекти в областта на музейното и галерийното дело и изобразителните изкуства по следните
програми :

•

консервация и реставрация на движими паметници на кул~урата от фондовете на музеите
и галериите в страната;

•

оборудване на фондохранилища и консервационно- реставрационни ателиета в музеите и
галериите в страната;

•

нови експозиции на музеите и галериите ;

•
•
•

използуване на съвременни методи за теренни изследвания;

•

научни издания с музеоложки и изкуствоведски характер .

изследователски и концеп~уални изложби в страната и в чужбина;

национални и международни научни форуми;

Държавата стимулира и създаването на други форми за подпомагане опазването на
културното наследство - фондации, спонсорство, дарителство и др.
МК участва активно във всички програми за международен кул~урен обмен в областта
на опазването на движимото и недвижимото наследство.

4.

Съществуват ли намерения за участие в програми на ЕС в тази област? В
кои програми?

България се включи за първи път в кул~урни програми на Европейския съюз през 1994 г.
чрез проекти за артистични изяви с европейско измерение, спечелили субсидии за около 84
хил. екю от пилотната „Схема Калейдоскоп". През

1995

г. участието ни в същата програма

получи финансово съдействие в размер на 125 хил. екю . Благодарение на тази подкрепа през
последните две години България бе домакин на престижни кул~урни прояви като
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международните фестивали „Варненско лято", ,,Софийски музикални седмици ", ,,Среща на
европейските култури за мир на Балканите", Международното биенале на графиката и др.
Имаме

наследство\

известен опит и от участието

в рамките на която през

·ни

в друга

програма

на

ЕС

-

"Културно

150 хил. екю за
реставрация на църквата „Св. Йоан Кръстител'' /12 в./ и на Княжеския дворец /17 в./. През
1995

г. получихме субсидия от около

настоя щата година подготвяме проекти, които ще представим в новата инициатива на ЕС в

областта на опазването

на . културно-историческото

наследство

- пилотната форма на
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програма "Рафаел •
С подписването на Допълнителния протокол към ЕСА, който регламентира отварянето

на общностните програми за нашата страна и който предстои да бъде ратифициран от
българския Парламент, се промени модуса на нашето участие в този тип инициативи на ЕС в
сферата на културата и аудиовизията. Допълнителният протокол дава възможност на страната
ни да участвува в тези инициативи вече не само в качеството й на реципиент на финансово
съдействие, а като равностоен партньор, поемащ финансови задължения при формирането на
бюджета на съответната програма и носещ отговорност относно реализацията й като цяло.
България обмисля, вече в тази нова нормативно-финансова рамка, присъединяването
си към новите културни програми на ЕС. Надяваме се още от следващата

1997 r:.

да успеем да

се включим в програмата за аудиовизуално прозводство и разпространение ,,Медия

11" и в

програмата за културни и артистични изяви с европейска значимост „Калейдоскоп". /По
подробно намеренията ни за участие в „Медияll" са описани в отговора на въпрос N 18 от
подраздел N . Голям интерес проявяваме и към все още неутвърдените от европейските
институции програми „Рафаел" - за
наследство , и ,,Ариана"

опазване и валоризиране на европейското културно

- за насърчаване на преводното и литературно творчество.

Заявявайки твърдо волята и готовността си за участие в цитираните програми, сме
загрижени за финансовото обезпечаване на националните вноски. ·В процес на обсъждане е
начинът за набиране на средствата, които ще са необходими за заплащане на контрибуциите
за всяка програма, като се надяваме на разбиране и благосклонност от страна на ЕК при
определяне на конкретния им размер. Най-разумна и приемлива засега ни се струва схемата

50 % на 50 %, т.е. половината от средствата да се осигуряват от националния бюджет, а другата
половина - от програма ФАР . При изчисляването на националните вноски за участие във всяка
отделна програма, България би желала да се прилага по-комплексна методика, отчитаща и
такива фактори като географска отдалеченост, относителен дял на бюджета за култура спрямо
държавния бюджет като цяло и др., с оглед по-справедливото определяне размера на
националните вноски .

Предвид поемането на финансови задължения, България настоява да има право да
излъчи свой представител в комитетите за управление на съответната програма и в журитата,
определящи печелившите проекти .

България предлага в рамките на всяка отделна програма да се потърсят форми за
обсъждане и споделяне с асоциираните страни от Централна и Източна Европа на опита, който
страните-членки

са

натрупали

от

досегашното

си

участие

в

тези

или

аналогични

на

тях

програми .

5.

Какъв правен режим регулира ценооброзуването на книгите? Има ли
нормативни актове за контролирани и твърди цени?

Цените на книгите се образуват свободно на принципа на пазарното търсене и
предлагане, като това в еднаква степен се отнася към държавните и частните книгоиздатели .

6.

Какъв правен режим съществува относно продажбата и движението на
стоки с културологична стойност?

Правният режим относно

продажбата

и движението

на стоки с

културологична

стойност се оределя частично от Закона за паметниците за културата и музеите и от Закона за
авторското право . Вносът и износът на тези стоки подлежат на разрешителен режим след
експертна преценка.

Националният център за музеи,

галерии и изобразителни изкуства към МК дава

разрешение и осъществява контрол по изработването на копия от движими паметници на

културата от фондовете на музеите и галериите в страната за галерийни и търговски цели и дава
становище по износа на произведения на изобразителните изкуства, предмети с историческа,
археологически и антикварна сотйност, произведения на народните художествени занаяти .

7.

Какъв

е

правният

режим

историческото наследство?

по

отношение

опазването

на

културно
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Българското законодателово в областта на опазването на движимите и недвижимите
културни ценности и паметници на културата в хода на историческото развитие на българската
държавност урежда общеовените отношения в тази сфера. Първият законов акт - Законът за
издирване старини и за спомагане на научни и книжовни предприятия, датира от

1890 r.

В настоящия момент опазването на културно-историческото наследово в Република
България се осъщеовява в съответовие. с Конституция на РБ /член 34/, с ратифицираните от
българската страна международни културни конвенции /Венецианската харта от 1964 r.,
Европейска културна конвенция от

1991 r.,

Документът от Нара за автентичността от

1994 r.

и

др./, а също и с редица законови и подзаконови актове.
Характерна страна на българската законова уредба в областта на опазване на
културно-историческото наследово е стремежът за изчерпателна обхватност за защитата на
културните ценности; обвързаността им със законовата и нормативната уредба в различни
сфери на общеовения живот - непряко дори свързани с опазването на паметниците на
културата /ПК/; развитие и усъвършенствуване на познавателната /методическата/ структура и
жизненост на законовата уредба за опазване на движимите и недвижимите ПК; развитие и
усъвършеновуване на институционните форми, на които се възлага провеждането на
законодателната воля и превръщането й в общеовена реалност; схващане на предмета на
опазване на движимите и недвижимите ПК като проява на защита на човешките права по
отношение

на:

историческа

памет;

национална

и

религиозна

идентичност;

етническа

специфика при устройството на бита и околната среда и пр.
Основният закон в тази област е Законът за паметниците на културата и музеите
/ЗПИМ/, приет през 1969 r., изм. и доп. - 1973, 1980, 1981, 1984, 1989, 1990, 1995 г.
Този закон урежда издирването, изучаването, опазването и популяризирането на ПК,
които се намират на територията на Р България . Законът определя правото на собственост

върху ПК - тя може · да бъде държавна, общинска, на юридически и физически лица, откъдето
произхождат и съответните права и задължения на собовениците . Законът съдържа основните
принципи, изграждащи правния режим на раота с движимите паметници на културата, както и

устройовото и развитието на музейното дело. Съгласно чл.

5

от ЗПКМ Министерство на

културата упражнява ръководово и надзор по издирването , изучаването, опазването на ПК,
чрез своите органи, органите на местното самоуправление и органите на изпълнителната власт

в общините и др.
Изискванията и принципите, залегнали в ЗПКМ са отразени и в редица подзаконови
актове /наредби, правилници и др./. Сред по-важните от тях следва да се отбележат: Наредба
за отчитане и опазване на движимите паметници на културата /197 4 r./, Правилник за
изваждане

и запазване

на

на намиращите се

под вода

паметници на

културата

и

природни

забележителности от водната флора и фауна /1967/, Правилник на Националния център за
музеи, галерии и изобразителни изкуства /1994/, Правилник за устройството и дейността на
държавните и общинските музеи и художествени галерии в Република България /1996/ и др.
Какъв

8.

е

съществуващият

правен

режим

за

(изключителни или други)

върху ползуването

културно-историческото

наследство

(наnр.

отстъпване

на

права

на отделни аспекти от

цифровизация

на

художествени колекции)?

Правният режим в тази област е уреден
музеите, приет през

1969 r.,

в Закона за паметниците на културата и

изменян и допълван през

1973, 1980, 1981, 1984, 1989, 1990, 1995

г. Така например Министерството на културата може да се разпореди относно прехвърлянето

на движими паметници на културата от държавни, общински и ведомствени музейни сбирки

във фондовете на държавни и общински музеи, както и между музеи, в случай на неправилно
стопанисване, при невъзможност за добро стопанисване и при закриване на музейна сбирка
или музей. То може да нареди и предоставянето на движими паметници на културата,

включени в Националния музеен фонд от музея, в който са инвентаризирани, за временно
ползуване от друг музей и за участие в изложби. В този случай музеите, предоставили
движимите паметници на културата ползуват компенсация по ред, установен от министъра на

културата. Музеите могат да обменят помежду си паметници на културата от Националния
музеен фонд само по взаимно споразумение и след съгласуване с МК.
Редът за отстъпване на права върху ползуването на сгради-паметници на културата е
регламентиран в Закона за паметниците на културата и музеите, в закона за концесиите, приет
през

1995 r.,

а също и в подзаконови актове на Министерския съвет и Министеровото на

културата, където са посочени механизмите за отстъпване на права и ангажиментите за тяхното
ползуване и стопанисване .

9.

Какви системи съществуват за статистиката, отнасяща се до дейностите

на културата?
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В обласrта на статистиката на културата се

провеждат изчерпателни ежегодни

наблюдения, които · ·обхващат дейносrта на кината, театрите, библиотеките, ч.италищата,
филмовото производство, музеите;

радио- и телевизионните

програми;

книгоиздаването

и

печата.

Първоначално

обект

на

наблюдение

от

културната

статистика

са

културно

просветните сдружения, читалищата, култът и печатът, за които има сведения още преди 1900та година. Постепенно с развитието на културното дело се развива и статистиката на културата,

която се обогатява с нови обекти на наблюдение. Това са библиотеките, театрите, кината,
музикалните колективи, художествената самодейност и други.
Статистическата отчетност по културата е годишна. Само за малък период от време
отчетносrта по печата и тази на кината са тримесечни, а отчетносrта за театрите

-

полугодишна.

Броят на показателите , по които първоначално се събират и обработват данни за дейностите в
обласrта на културата е твърде ограничен. По-важните от тях са: броят на заведенията,
осъществяващи културна дейност, персоналът в тях, брой на културните изяви и други. По

подробна информация се събира за библиотеките -брой на библиотеките, книжен фонд, брой
на читателите и персонала.

С течение на времето в програмата на статистическите изучавания на културните

дейности се включват нови обекти и показатели . Обогатява се информацията за театрите.
Първоначално за театрите се събират данни само за техния брой и дадените представления.
Впоследствие информацията се обогатява, като се събират сведения и за броя на местата и
посетителите,

за

приходите

персонала по вид (артистичен,
при турнета и др. Цялата
информация се обработва по видове театри - драматични, оперни, оперетни и куклени, по
окръзи и по населени места. Or 1966 г.се събира информация и за постановките по
административен и др.) и

от

по

билети

и

програми,

за

пол, за дейносrта на театрите

националност на авторите на пиесите.

Or 1991

г. в данните за театрите са включени и тези за

частните театри.

Or 1964 г. се правят нови разработки за библиотеките по групи читатели и по групи
раздадени книги. До 1965 r. се наблюдават библиотеките с книжен фонд над 500 тома, а от
1965 r. - тези с книжен фонд над 300 тома. Or 1977 г. се отчита библиотечният фонд, в който са
включени книги , периодични издания и друти библиотечни материали (патенти, стандарти,
графически издания , грамофони плочи, карти, ноти, диапозитиви, диафилми и др.). Or 1962 г.
библиотечните работници се наблюдават и по образование, а от

1967 г. - и по начин на

заплащане.

Дейносrта на кината (прожекции, посетители, приходи от билети) се наблюдава по
вида на киното (стационарно, подвижно, лятно, автомобилно) и по вида на киноапарата
(широколентов, теснолентов).

Or 1992 г . в данните за кината са включени и тези за частните кина .
Or 1992 г. информацията за читалищата се обогатява с информация

за приходите и

разходите по вид (приходи от бюджета, от членски внос, от стопанска дейност, от културно

просветна дейност за населението, от дарения, спонсори и др. и разходи за работна заплата,
канцеларски и стопански разходи, разходи за основен ремонт, за културни прояви и др.) и за

персонала по начин на заплащане и по вид (на бюджетна издръжка и на извънбюджетна
сметка, читалищни секретари, преподаватели в школи и др.) .

За дейносrта на музеите се събира информация за броя на посетителите (в т.ч.
чужденци), за музейните експонати (наличност, придобити, отчислени), за персонала по вид
(научни сътрудници, уредници, екскурзоводи, консерватори-реставратори и др.), за приходите

и разходите (приходи - общо от бюджета, от фирмена дейност, от посещения и др., разходи общо, разходи за придобити музейни експонати, за консервация и реставрация) и за
материалната база - полезна площ на помещенията по вид (за експозиции, за фондохранилища
идр. ).
Съгласно Закона за паметниците на културата и музеите в Националния институт за
паметници на културата е формиран Национален документален архив на недвижимите
паметници

на

културата .

Националният

институт

за

паметниците

на

културата

съставя

Националния регистър на декларираните и обявените паметници на културата на територията
на Р България и на българските паметници на културата в чужбина . Перманентно се извършва
актуализация на регистъра с участието на местните органи на държавната власт .

Or 1990 r. съществува автоматизираната информационна система „Археологическа
карта на България". Дейносrта по събирането на информация и попълването на нейната база
данни се ръководи от Министерство на културата. Досега в системата са постъпили данни за 13
500 археологически обекта от цялата страна.
Статистиката на културата обхваща и филмовото производство с данни от 1960 г. с
показатели за произведените филми по вид - пълнометражни, късометражни, игрални,
документални, телевизионни и др .

15
От

1975 г ..се

отчита и дейносrта на Българското радио и Българската телевизия с

показатели за програмите по функция (информационни, културни, рекламни, за развлечение и
др.).
От

г.

1992

в данните

за

радиопрограмите

са включени

и тези

за частните

и

общинските радиостанции, а от 1995 г. в данните за телевизионните програми са включени и
тези за частните и общински телевизионни станции.
В обласrта на статистиката на културата предмет на наблюдение е и издателската
дейност.

Сведенията за книгоиздаването до 194 7 г. се получават от народните библиотеки в
гр.София и гр.Пловдив, а от 1948 г. до 1961 г. чрез редовната статистическа отчетност на
издателствата. От

библиографски

1962

г . Централното статистическо управление в сътрудничество с Българския

институт „Елин

книгоиздаването у нас

по

Пелин" организира ежегодно специално

разширена програма.

От

началото

на

1964 r.

наблюдение

на

изучаването

се

извършва съвместно с Народната библиотека „Св.св.Кирил и Методий", към която от

r.

1.01.1964

преминава и цитираният институт.

Чрез статистиката на книгоиздаването и печата се събират и обработват данни,
свързани с кигите за широко ползване, за служебно и друго ограничено ползване, музикални и
графични издания, вестници,списания и бюлетини и периодични сборници.Наблюдението се
извършва по раздели на класификационната схема, по десетична класификация, съобразена с
препоръчаната методика на ЮНЕСКО, по предназначение , по литературни групи, по език на
издаването, по език на оригинала, по периодичност и др.

От 1967 r. в наблюдението за книгоиздаването се включват новите показатели за
оригиналната и преводна литература по съдържание, художествената литература по жанр и по
език на оригинала.

Публикационната дейност в обласrта на статистиката на културата се характеризира
със следните данни:

До

1962

г . по линията на държавната статистика не са създавани специализирани

публикации или бюлетини в обласrта на културата. Данни, характеризиращи дейностите в тази
област, са публикувани само в общите издания на Главна дирекция на статистиката, а по- късно
и на Централното статистическо управление в неговите статистически годишници , които се
издават от

191 О

година.

През 1962 г. излиза първата публикация „Култура", съдържаща информация за
състоянието на културното дело у нас през 1961 година. В общата част на публикацията са
поместени и таблици с динамични редове, построени въз основа на данни от статистическите
годишници. От 1964 г. започва издаването на самостоятелна публикация „Книгоиздаване и
печат", а към публикацията „Култура " се включват и няколко таблици с най-основните
показатели за книгоиздаването и печата.

До 1966 г. публикацията „Култура" се издава през година. След това тя започва да се
издава ежегодно

по почти същата програма,

но допълнена с нови таблици,

показващи

настъпилите промени в различните дейности.

Сега публикация „Култура" в първата част съдържа данни по основни показатели
общо за страната за 1960, 1965 и за периода 1970-1995 година .
Във втората част данните са по области и са само за 1995 година. В нея е включена
информация и по градове и по общини за кина, библиотеки и читалища.
Публикация „Книгоиздаване и печат" съдържа данни за непериодичните издания книги, брошури и нотни издания и за периодичните - вестници, ·списания , бюлетини и
периодични сборници. Публикуват се данни по заглавия, тираж, десетична класификация,
издателства (вкл. частните), език, периодичност, година на основаване и други.

Двете публикации се разпространяват чрез системата на книгообмена на НСИ и
Народната библиотека „Св.св.Кирил и Методий" с чужбина.
Събираната информация в обласпа на културата съответства методологически на
международните изисквания и след обработка се предоставя на широк кръг потребители у
нас, а също така и на ЮНЕСКО и на Европейската Аудиовизуална Обсерватория чрез
специализирани въпросници .

